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Es publica al BOE el RDL 30/2020
que inclou la pròrroga i les novetats
en matèria d’ERTO
La norma, que va entrar en vigor el dia 30 de setembre, regula les noves ﬁgures
d'ERTO per impediment i ERTO per limitacions. Es mantenen altres previsions
com són els límits relacionats amb el repar ment de dividends, el compromís de
salvaguarda d'ocupació o la prohibició d'acomiadar, que es man ndrà ﬁns al 31 de
gener de 2021. També inclou mesures de protecció per desocupació que seran
aplicables ﬁns a aquesta data encara que el treballador no ngui el període de
co tzació mínima exigida, i ﬁns al 31 de desembre per a treballadors ﬁxos
discon nus.

L'informem que ja s'ha aprovat i publicat al BOE del 30 de setembre, el Reial decret llei 30/2020, de 29 de
setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (en vigor des del dia 30 de setembre) que permet
que els expedients de regulació d'ocupació (ERTO) vigents, fonamentats en aquesta causa prevista en
l'ar cle 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març,es prorroguin automà cament ﬁns al 31 de gener
de 2021.
A més, la norma regula les noves ﬁgures d'ERTO per impediment o limitacions d'ac vitat , reconeixent
una sèrie d'exoneracions per a aquelles empreses que, pertanyent a qualsevol sector, vegin impedit el
desenvolupament de la seva ac vitat com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció
sanitàries que es puguin adoptar, a par r del 1 d'octubre, per autoritats espanyoles o estrangeres, sempre
que prèviament ob nguin l'autorització d'un ERTO per causa de força major, la durada del qual quedarà
restringit a la de les noves mesures d'impediment.
Quant als ERTO de força major per limitacions, són aplicables a aquelles empreses de qualsevol sector
que vegin limitat el desenvolupament de la seva ac vitat com a conseqüència de decisions o mesures
adoptades per les autoritats espanyoles que, prèvia autorització d'aquest expedient, podran aplicar les
exoneracions establertes en el RDL 30/2020.
Quant als ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitza ves i/o produc ves vinculades a la
COVID-19 -els denominats ERTO per causes ETOP-, que s'iniciïn amb l'entrada en vigor de la norma (30
de setembre) i ﬁns al 31 de gener de 2021, els con nuarà sent aplicable l'ar cle 23 del Reial decret llei
8/2020, de 17 de març. La seva tramitació es podrà iniciar mentre es gui vigent un ERTO per causa de
força major.
A més, aquells expedients vigents que ﬁnalitzin durant l'entrada en vigor d'aquesta norma, podran ser
prorrogats sempre que s'arribi a un acord en període de consultes.
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D'altra banda, es mantenen les condicions dels «ERTO per rebrot» i s'estableixen exempcions aplicables
des del 1 d'octubre de 2020.
Així mateix, es mantenen alguns dels límits i prohibicions previstos en normes precedents:
Els límits relacionats amb el repar ment de dividends con nuaran sent aplicables.
La salvaguarda d'ocupació es manté amb els mateixos terminis. No obstant això, aquelles empreses
que rebin exoneracions conforme a aquesta norma, quedaran compromeses a un nou període de
salvaguarda de l'ocupació de 6 mesos.
Així mateix, con nuarà vigent ﬁns al 31 de gener de 2021 la previsió que no considera causa
jus ﬁca va de l'acomiadament la força major i les causes objec ves que emparen els ERTO
(prohibició d'acomiadar ) i la interrupció del còmput dels contractes temporals afectats per una
suspensió del contracte.
Es manté, al seu torn, laprohibició amb caràcter general de realitzar hores extraordinàries ,
establir noves externalitzacions o concertar noves contractacions, directes o indirectes, durant
l'aplicació dels ERTO regulats en aquesta norma.
Finalment, s'estableix un règim especíﬁc d'exoneracions en la co tzació a la seguretat social per a
empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura de treballadors en ERTO i una
reduïda taxa de recuperació d'ac vitat.
1. Novetats en matèria d'ERTO
1.1 Es prorroguen automà cament ﬁns al 31 de gener de 2021 tots els ERTO per força major
Tots els ERTO per força major vigents es prorroguen automà cament ﬁns al 31 de gener de 2021.
1.2 Es mantenen les condicions dels ERTO per causes ETOP vigents i s'estableixen especialitats per als
iniciats des del 30 de setembre de 2020 ﬁns al 31 de gener de 2021
Respecte als ERTO per causes ETOP són dues les situacions contemplades:
1. Per als vigents a 30 de setembre de 2020, es mantenen els termes previstos en la comunicació ﬁnal
de l'empresa a l'autoritat laboral i ﬁns a la data de ﬁnalització que s'hi refereix.
2. Per als iniciats entre el 30 de setembre de 2020 i el 31 de gener de 2021, s'aplicarà l'ar cle 23 del
RDL 8/2020 (amb el procediment abreujat, l'informe potesta u de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social -ITSS- i la prioritat dels sindicats més representa us del sector enfront de les
comissions en la cons tució de la comissió negociadora) amb especialitats que consisteixen en:
La possibilitat que s'iniciïn amb un ERTO per força major vigent i retrotreure els efectes a la data en
la qual ﬁnalitza l'ERTO per causa de força major quan la causa de causes ETOP s'iniciï després que
aquell hagi ﬁnalitzat.
En qualsevol cas, hi podrà haver pròrroga d'un expedient que ﬁnalitzi durant la vigència del present RDL
30/2020, sempre que s'assoleixi un acord per a això en el període de consultes, que s'haurà de tramitar
davant l'autoritat laboral receptora de la comunicació ﬁnal de l'ERTO que es prorroga.
Finalment, cal tenir present que només es beneﬁciaran d'exoneració en la co tzació des del 1 d'octubre de
2020 a 31 de gener de 2021, els ERTO per causes ETOP vinculats als CNAE i empreses contemplats en el
RDL 30/2020, i que veurem més endavant.
1.3 Es mantenen les condicions dels «ERTO per rebrot» i s'estableixen exempcions aplicables des del 1
d'octubre
Els "ERTO per rebrot" es mantenen vigents en els termes previstos en la resolució corresponent, expressa
o tàcita, de l'autoritat laboral.
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Se'ls aplicaran, des del 1 d'octubre ﬁns al 31 de gener de 2021, les següents exempcions:
100%, quan el 29 de febrer de 2020 l'empresa hagués ngut menys de 50 treballadors o assimilats
en situació d'alta en la Seguretat Social.
90% si a 29 de febrer de 2020 l'empresa hagués ngut 50 treballadors o més o assimilats en
situació d'alta.
Estaran subjectes als límits relacionats amb repar ment de dividends i transparència ﬁscal i la
salvaguarda d'ocupació.
1.4 Noves ﬁgures d'ERTO per impediment o limitacions d'ac vitat
Les empreses de qualsevol sector o ac vitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva ac vitat
com a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades a par r del 1 d'octubre de 2020, tant
per autoritats nacionals com estrangeres, es podran acollir als beneﬁcis dels ERTO.
En el cas de les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva ac vitat en algun dels seus
centres de treball com a conseqüència de les mesures sanitàries podran sol·licitar un"ERTO per
impediment" la durada del qual quedarà restringida al de les mesures d'impediment. Aquestes empreses
ndran una exoneració en les seves co tzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i ﬁns
al 31 de gener de 2021, que seran del:
100%, quan a 29 de febrer de 2020 l'empresa hagués ngut menys de 50 treballadors o assimilats
en situació d'alta en la Seguretat Social.
90% si a 29 de febrer de 2020 l'empresa hagués ngut 50 treballadors o més o assimilats en
situació d'alta.
D'altra banda, les empreses o en tats que vegin limitat el desenvolupament de la seva ac vitat en alguns
dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats
espanyoles, podran sol·licitar a l'autoritat laboral un "ERTO per limitacions" .
En aquest cas, les exoneracions en les co tzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos
seran decreixents entre els mesos d'octubre de 2020 i gener de 2021 sobre la base dels següents
percentatges:
1. Empreses amb menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social a 29
de febrer de 2020:
100% a l'octubre;
90% al novembre;
85% al desembre, i
80% al gener del 2021.
2. Empreses amb 50 treballadors o més o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de
febrer de 2020:
90% a l'octubre;
80% al novembre;
75% al desembre, i
70% al gener del 2021.
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Exoneracions en les co tzacions: ERTO per limitació del desenvolupament normal d'ac vitat

Octubre
2020

Novembre
2020

Desembre
2020

Gener
2021

Menys de 50
treballadors

100%

90%

85%

80%

50 treballadors o
més

90%

80%

75%

70%

1.5 Es mantenen els límits i prohibicions
La norma manté els compromisos de salvaguarda adquirits en Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i en
l'ar cle 6 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, en relació amb el repar ment de beneﬁcis i
l'exigència de transparència ﬁscal respecte de les empreses i en tats que nguin el seu domicili ﬁscal en
països o territoris qualiﬁcats de paradisos ﬁscals, així com els establerts en relació amb el repar ment de
dividends per a empreses i societats acollides a determinades mesures de regulació temporal d'ocupació.
A més, s'estableix un nou període de 6 mesos desalvaguarda de l'ocupació per a les empreses que
s'acullin a un nou ERTO exonerat.
En cas que exis s un compromís de manteniment d'ocupació anterior vigent, l'inici del nou període de
salvaguarda començarà quan hagi conclòs el de l'ERTO anterior
Com en l'acord anterior, en les empreses acollides a ERTO no es podran realitzar hores extraordinàries,
establir noves externalitzacions de l'ac vitat, ni concertar noves contractacions, directes o indirectes
excepte per raons de formació o altres raons objec ves i jus ﬁcades.
També es mantenen els límits ﬁxats en els anteriors acords sobre elrepar ment de dividends i la
prohibició de radicar-se en paradisos ﬁscals per a les empreses que es vulguin acollir a ERTO.
1.6 Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació
temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'ac vitat
Es contempla l'exoneració a determinades empreses de l'abonament de l'aportació empresarial a la
co tzació a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, entre el 1 d'octubre de 2020 i el 31
de gener de 2021, en diversos percentatges i condicions que veurem a con nuació.
Atenció. Entre el 1 d'octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, queden exonerades -amb el percentatge
que veurem a con nuació- de l'aportació empresarial i per conceptes de recaptació conjunta, les següents
empreses:
a. Empreses que se'ls prorrogui automà cament l'ERTO FM i que nguin la consideració d'especialment
afectades per la pandèmia -o que el seu negoci en depengui indirectament-;
b. Empreses que transi n d'un ERTO FM a un ERTO ETOP durant la vigència de la norma, i que la seva
ac vitat es classiﬁqui en algun dels codis CNAE de l'Annex.
c. Empreses tulars d'un ERTO ETOP, a les quals es refereix l'ar cle 4.2 del RDL 24/2020 i que la seva
ac vitat es classiﬁqui en algun dels codis CNAE de l'Annex.
d. Empreses que, havent estat qualiﬁcades de dependents o integrants de la cadena de valor, transi n d'un
ERTO FM a un ERTO ETOP, conforme l'ar cle 3.3 del RDL 30/2020.
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Aquestes empreses quedaran exonerades, tant dels treballadors afectats per l'ERTO que reiniciïn la seva
ac vitat a par r del 1 d'octubre de 2020 -o que l'haguessin reiniciat des de l'entrada en vigor del RDL
18/2020, de 12 de maig-, i pels períodes i percentatges de jornada treballats a par r de l'1 d'octubre de
2020; com dels treballadors que nguin les seves ac vitats suspeses entre el 1 d'octubre de 2020 i el 31
de gener de 2021, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió
Es consideraran empreses amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal
d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'ac vitat les que desenvolupin una ac vitat que es
classiﬁqui en algun dels codis de la Classiﬁcació nacional d'ac vitats econòmiques (CNAE-09) recollits en
l'Annex del RDL 30/2020 des del 30 de setembre de 2020, en concret:

ID CNAE-09 CNAE-09 4 DÍGITS
0710

Extracció de minerals de ferro.

2051

Fabricació d'explosius.

5813

Edició de periòdics.

2441

Producció de metalls preciosos.

7912

Ac vitats dels operadors turís cs.

7911

Ac vitats de les agències de viatges.

5110

Transport aeri de passatgers.

1820

Reproducció de suports gravats.

5122

Transport espacial.

4624

Comerç a l'engròs de cuirs i pells.

7735

Lloguer de mitjans de transport aeri.

7990

Altres serveis de reserves i ac vitats que s'hi relacionen.

9004

Ges ó de sales d'espectacles.

7729

Lloguer d'altres efectes personals i ar cles d'ús domès c.

9002

Ac vitats auxiliars a les arts escèniques.

4741

Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes
informà cs en establiments especialitzats.

3220

Fabricació d'instruments musicals.

3213

Fabricació d'ar cles de bijuteria i ar cles similars.
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ID CNAE-09 CNAE-09 4 DÍGITS
8230

Organització de convencions i ﬁres de mostres.

7722

Lloguer de cintes de vídeo i discos.

5510

Hotels i allotjaments similars.

3316

Reparació i manteniment aeronàu c i espacial.

1811

Arts gràﬁques i serveis que s'hi relacionen.

5520

Allotjaments turís cs i altres allotjaments de curta estada.

4939

Altres pus de transport terrestre de passatgers ncaa.

5030

Transport de passatgers per vies navegables interiors.

1812

Altres ac vitats d'impressió i arts gràﬁques.

9001

Arts escèniques.

5914

Ac vitats d'exhibició cinematogràﬁca.

1393

Fabricació de ca fes i moquetes.

8219

Ac vitats de fotocopiat, preparació de documents i altres
ac vitats especialitzades d'oﬁcina.

9321

Ac vitats dels parcs d'atraccions i els parcs temà cs.

2431

Es rat en fred.

5223

Ac vitats annexes al transport aeri.

3212

Fabricació d'ar cles de joieria i ar cles similars.

5590

Altres allotjaments.

5010

Transport marí m de passatgers.

7711

Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.

4932

Transport per taxi.

2670

Fabricació d'instruments d'òp ca i equip fotogràﬁc.
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ID CNAE-09 CNAE-09 4 DÍGITS
9601

Rentatge i neteja de peces tèx ls i de pell.

9329

Altres ac vitats recrea ves i d'entreteniment.

També es podran incloure en aquest apartat les empreses l'ac vitat econòmica de les quals depengui
majoritàriament de les empreses que els seus CNAE es recullen en la norma o formin part de la seva
cadena de valor, és a dir, que puguin acreditar que l'any 2019 la meitat de la seva facturació hagi depès de
manera directa d'aquelles empreses o bé si depenen de manera indirecta de les empreses incloses en el
llistat de codis CNAE - 09.
L'acord estableix que les empreses de les dues categories anteriors, que prorroguin automà cament
l'ERTO de força major ﬁns al ﬁnal de gener de 2021, ndran exoneracions en les quotes a la Seguretat
Social dels seus treballadors (tant reac vats com suspesos) reportades en els mesos d'octubre, novembre
i desembre de 2020 i gener de 2021.
Les exoneracions seran del 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que
tenen 50 treballadors o més tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporin als seus
llocs de treball.
Atenció. Aquestes exempcions seran incompa bles amb les de l'ERTO per impediment i per -rebrotlimitacions, encara que sí que s'aplicarà la mateixa tramitació o ges ó.
Aquest concepte d'empresa resulta d'aquelles que, des del principi de la crisi sanitària ﬁns avui, no han
arribat a recuperar els treballadors regulats en percentatges signiﬁca us (menys del 65 per cent de
treballadors recuperats dels expedients de regulació desocupació) i que a més pertanyen a sectors
especíﬁcs (més del 15 per cent de persones regulades del total d'aﬁlades al règim general en un CNAE
concret).
Aquestes mateixes condicions s'estendrien també a les empreses que formin part de la cadena de valor de
les especialment afectades. Aquestes en tats hauran de presentar davant l'autoritat laboral corresponent
entre el 5 i el 19 d'octubre la sol·licitud de declaració com a empreses dependents o integrants de la
cadena de valor d'una altra empresa, i d'acord amb un breu procediment establert en la norma.
S'entendrà que són integrants de la cadena de valor les empreses la facturació de les quals durant 2019
s'hagi generat, almenys, en un 50% en operacions realitzades de manera directa amb "empreses
especialment afectades per la pandèmia", així com aquelles companyies l'ac vitat real de les quals
depengui indirectament d'elles.
Es man ndran aquestes mateixes exoneracions en les seves co tzacions a la Seguretat Social (85% en el
cas d'empreses de menys de 50 treballadors i del 75% en empreses de més de 50 treballadors) en cas que
les empreses dels CNAE o de la cadena de valor que iniciïn un ERTO per causes econòmiques, tècniques,
organitza ves o de producció a després de la ﬁnalització d'un ERTO de força major, una vegada entri en
vigor el RDL 30/2020 (30 de setembre).
1.7 Què fer si la seva empresa s'ha vist afectada pel RDL 30/2020 que aprova l'extensió dels ERTO?
Si la seva empresa es veu afectada pel Reial decret llei 30/2020 ha de saber que:
Ha de comunicar els períodes d'ac vitat del mes de setembre, en els casos en què es gui obligat, a
través del canal habitual a Cer ﬁc@2.
Si con nuen en ERTO a par r del 1 d'octubre, després de la nova pròrroga, ha de presentar una
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nova sol·licitud col·lec va de prestacions amb els treballadors afectats a data 1 d'octubre a la seu
electrònica del SEPE en l'apartat empreses / sol·licitud col·lec va de prestacions derivades d'ERTO
com a conseqüència de la COVID-19.
2. Mesures extraordinàries de protecció dels treballadors
1. Protecció per desocupació: es prorroguen, per als treballadors afectats per ERTO FM, ERTO ETOP,
ERTO per impediment i ERTO per limitacions, i ﬁns al 31 de gener de 2020:
La no exigència del període d'ocupació co tzada mínima (període de carència) per accedir a la
prestació.
La quan a de la prestació es determinarà aplicant, a la base reguladora, el percentatge del 70% (i no
del 50% que procediria després de 6 mesos cobrant-lo).
La no reposició de prestacions (comptador a zero) es manté ﬁns al 30 de setembre de 2020, encara
que no computaran les prestacions consumides des d'aquesta data per als qui, abans del 1 de gener
de 2022, accedeixin a la prestació per desocupació per ﬁnalització d'un contracte de durada
determinada per un acomiadament, individual o col·lec u, per causes econòmiques, tècniques,
organitza ves o de producció, o per un acomiadament per qualsevol causa declarada improcedent.
2. Protecció per a treballadors amb contracte ﬁx discon nu o que facin treballs ﬁxos i periòdics que es
repeteixin en dates certes: que hagin estat afectats, durant tot o part de l'úl m període teòric d'ac vitat
per un ERTO FM o ETOP i deixin d'estar afectats per arribar a la data que hagués ﬁnalitzat el període
d'ac vitat, així com aquells que, per haver-se trobat en algun dels supòsits de l'ar cle 25.6 b) a d) del RDL
8/2020 i sempre que, una vegada esgotades, con nuïn desocupats i sense dret a percebre prestacions per
desocupació ni contribu va ni assistencial, o les esgo n abans del dia 31 de gener de 2021.
La durada d'aquesta prestació extraordinària s'estendrà ﬁns al 31 de gener de 2021. No obstant això,
aquesta prestació es podrà interrompre per la reincorporació temporal del treballador a la seva ac vitat i,
en tots els casos, aquesta prestació extraordinària es podrà reprendre prèvia sol·licitud del treballador
que acredi el cessament involuntari o trobar-se en situació legal de desocupació, sempre que es presen
abans del dia 31 de gener de 2021.
3. Treballadors inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació que no siguin beneﬁciaris de
prestacions de desocupació, d'aquells treballadors inclosos en ERTO per impediment, per limitacions o
de la llista: es consideraran igualment en situació assimilada a l'alta durant aquests períodes de suspensió
o reducció, a l'efecte de considerar-los com efec vament co tzats. Per a això, la base de co tzació a tenir
en compte serà la mitjana de les bases de co tzació dels sis mesos immediatament anteriors a l'inici
d'aquestes situacions.
4. Quan les prestacions per desocupació reconegudes en els ERTO FM, ERTO per impediment, ERTO
per limitacions i aquells de la llista CNAE que es compa bilitzin amb la realització d'una feina a temps
parcial: no afectat per mesures de suspensió, no es deduirà de la quan a de la prestació la part
proporcional al temps treballat.
Si per l'anterior, la quan a de la prestació per desocupació s'hagués vist reduïda en proporció per
mantenir, en el moment del reconeixement inicial una o diverses relacions laborals a temps parcial no
afectades per procediments de regulació temporal d'ocupació, aquests treballadors ndran dret a
percebre una compensació econòmica per l'import equivalent al temps treballat. S'abonarà en un sol
pagament i prèvia sol·licitud de l'interessat -via seu electrònica del SEPE- formalitzada en el model
establert a aquest efecte, i com a màxim, ﬁns al dia 30 de juny de 2021.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
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Es publica al BOE el RDL 30/2020
que inclou mesures de suport als
treballadors autònoms
La norma, que va entrar en vigor el dia 30 de setembre, recull un paquet de
mesures per garan r uns ingressos mínims als qui vegin afectada la seva ac vitat
per una resolució administra va, als qui no nguin accés a la prestació ordinària
per cessament o als autònoms de temporada que desenvolupin la seva ac vitat
entre juny i desembre de 2020 que vegin reduïda la seva ac vitat, i es prorroga a
més ﬁns al 31 de gener de 2021 la prestació especial per cessament d'ac vitat
regulada en l'art. 9 del RDL 24/2020, de 26 de juny,

L'informem que ja s'ha aprovat i publicat al BOE del 30 de setembre, el Reial decret llei 30/2020, de 29 de
setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (en vigor des del dia 30 de setembre). Entre les
mesures que inclouen, volem destacar les encaminades a garan r uns ingressos mínims als qui vegin
afectada la seva ac vitat per una resolució administra va, als qui no nguin accés a la prestació ordinària
per cessament o als autònoms de temporada que desenvolupin la seva ac vitat entre juny i desembre de
2020 que vegin reduïda la seva ac vitat, i es prorroga a més ﬁns al 31 de gener de 2021 la prestació
especial per cessament d'ac vitat regulada en l'art. 9 del RDL 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials
de reac vació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de compe vitat del sector industrial.
A con nuació, els expliquem aquestes mesures regulades pel RDL 30/2020.
1. Prestació extraordinària de cessament d'ac vitat per als treballadors autònoms afectats per una
suspensió temporal de tota l'ac vitat
A par r del 1 d'octubre aquells autònoms que es veiessin obligats a suspendre totes les seves ac vitats
com a conseqüència de l'adopció de mesures restric ves per part de l'autoritat competent ndran dret a
una prestació extraordinària.
Requisits:
1. Estar aﬁliats i en alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi
o autònoms o, en el seu cas, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar,
almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d'ac vitat.
1. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si en la data de la suspensió
de l'ac vitat no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador
autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La
regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.
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Quan a:
50% de la base mínima de co tzació que correspongui per l'ac vitat desenvolupada.
Aquesta quan tat s'incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de
membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest
període procedeixen de la seva ac vitat suspesa.
Quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de
convivència ﬁns al primer grau de paren u per consanguinitat o aﬁnitat, i dos o més membres
nguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'ac vitat, la quan a de cadascuna de
les prestacions serà del 40%, i no serà aplicable la previsió contemplada en l'apartat anterior per a
famílies nombroses.
Naixement del dret i durada:
Des de l'endemà de l'adopció de la mesura de tancament d'ac vitat adoptada per l'autoritat
competent i ﬁnalitzarà l'úl m dia del mes en què se n'acordi l'aixecament.
El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d'ac vitat
a què el beneﬁciari pugui tenir dret en el futur.
Manteniment de l'alta i exoneració de la co tzació:
Durant el temps que romangui l'ac vitat suspesa es man ndrà l'alta en el règim especial
corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l'obligació de co tzar. L'exoneració de
l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament
d'ac vitat ﬁns a l'úl m dia del mes següent que s'aixequi aquesta mesura.
El període durant el qual el treballador autònom es gui exempt de l'obligació de co tzar s'entendrà
com a co tzat.
Les co tzacions que li corresponguin seran assumides per les en tats amb càrrec als pressupostos
dels quals es cobreixi la corresponent prestació.
La base de co tzació aplicable durant tot el període de percepció d'aquesta prestació
extraordinària serà en tot cas l'establerta en el moment d'inici d'aquesta prestació.
La durada màxima i la resta de condicions d'aplicació de les deduccions en la co tzació a què pugui
tenir dret el treballador beneﬁciari d'aquesta prestació extraordinària per cessament en l'ac vitat
no es modiﬁcarà per la percepció d'aquesta úl ma.
Les mútues col·laboradores i l'ISM, proporcionaran a la TGSS la informació necessària, a través dels
procediments que estableixi, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com
en la revisió posterior.
Incompa bilitat:
La percepció de la prestació serà incompa ble amb:
La percepció d'una retribució pel desenvolupament d'una feina per compte d'altri, tret que els
ingressos de la feina per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del SMI.
Amb l'acompliment d'una altra ac vitat per compte propi
Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'ac vitat de la qual s'hagi vist afectada
pel tancament.
Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneﬁciari percebés
per ser compa ble amb l'acompliment de l'ac vitat que desenvolupava.
Treballadors per compte propi inclosos en el règim especial dels treballadors de la mar: la prestació
per cessament d'ac vitat serà a més incompa ble amb les ajudes per paralització de la ﬂota.
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Socis treballadors de les coopera ves de treball associat:
Aquells que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial
que correspongui també ndran dret a aquesta prestació extraordinària.
Ges ó:
La ges ó d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'ISM.
Sol·licitud :
Termini:
1. Dins dels primers 15 dies següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament
d'ac vitat.
2. Sol·licitud extemporània: si la sol·licitud es presenta fora del termini establert, el dret a la prestació
s'iniciarà el dia de la sol·licitud. No obstant això, el treballador quedarà exempt de l'obligació de
co tzar des del primer dia del mes en què l'autoritat governa va hagi determinat la prohibició de
l'ac vitat, si bé en aquest cas el període anterior a la data de sol·licitud no s'entendrà com a co tzat,
no assumint la co tzació les en tats que cobreixin les respec ves prestacions.
3. Acord o resolució provisional: les en tats encarregades de la ges ó d'aquesta prestació, d'acord
amb la sol·licitud presentada i els documents aportats, dictarà la resolució provisional que sigui
procedent, es mant o deses mant el dret. Finalitzada la mesura de tancament d'ac vitat es
procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. En el cas que es desprengui que
l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quan tats
indegudament percebudes, i en aquests casos a més haurà d'ingressar les co tzacions
corresponents a tot el període de percepció indeguda de la prestació, aplicant-se el procediment de
ges ó recaptatòria del sistema de la Seguretat Social en tots els seus termes.
Con ngut:
L'interessat haurà de comunicar a la mútua o a l'en tat gestora de la prestació:
1. Els membres que integren la unitat familiar
2. Si algun d'ells és o pot ser perceptor de la prestació de cessament d'ac vitat
3. Si compta amb algun un altre pus d'ingressos.
Juntament amb la sol·licitud s'aportarà una declaració jurada dels ingressos que es perceben, si escau,
com a conseqüència del treball per compte d'altri
L'en tat gestora podrà sol·licitar-li la presentació de:
1. Un cer ﬁcat d'empresa
2. La declaració de la renda
2. Prestació econòmica de cessament d'ac vitat de naturalesa extraordinària dels treballadors
autònoms per reducció d'ingressos
A par r del 1 d'octubre de 2020, podran accedir a una prestació econòmica de cessament d'ac vitat de
naturalesa extraordinària els treballadors autònoms que compleixin:
Requisits
1. Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les co tzacions en el règim especial de treballadors
autònoms o en el règim especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi des
d'abans de l'1 d'abril de 2020.
No obstant això, si en la data de la presentació de la sol·licitud no es complís el requisit d'estar al corrent
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en el pagament de les co tzacions, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè
en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del
descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.
1. No tenir dret a la prestació de cessament d'ac vitat que es regula en la disposició addicional quarta
de la norma o a la prestació de cessament d'ac vitat regulada en els ar cles 327 i següents de la
LGSS per no reunir els requisits de carència exigits en la norma.
2. No tenir ingressos procedents de l'ac vitat per compte propi en l'úl m trimestre de l'exercici 2020
superiors al SMI.
3. Sofrir, en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l'ac vitat per compte propi
d'almenys el 50% en relació als ingressos haguts en el primer trimestre del 2020.
Per al càlcul de la reducció d'ingressos es ndrà en compte el període en alta en el primer trimestre de
l'any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el quart trimestre pel mateix
temps.
Quan a
1. Serà del 50% de la base mínima de co tzació que correspongui per l'ac vitat desenvolupada.
2. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat
anàloga de convivència ﬁns al primer grau de paren u per consanguinitat o aﬁnitat, i dos o més
membres nguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'ac vitat, la quan a de
cadascuna de les prestacions serà del 40 per cent.
Naixement del dret i durada
Es podrà començar a meritar amb efectes del 1 d'octubre de 2020 i ndrà una durada màxima de 4 mesos,
sempre que la sol·licitud es presen dins dels primers quinze dies naturals d'octubre. En cas contrari, els
efectes queden ﬁxats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada
no podrà excedir del 31 de gener de 2021.
Incompa bilitat
La percepció de la prestació serà incompa ble amb:
1. La percepció d'una retribució pel desenvolupament d'una feina per compte d'altri, tret que els
ingressos de la feina per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del SMI.
2. Amb l'acompliment d'una altra ac vitat per compte propi
3. Amb la percepció de rendiments procedents de la societat que la seva ac vitat s'hagi vist afectada
pel tancament.
4. Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneﬁciari percebés
per ser compa ble amb l'acompliment de l'ac vitat que desenvolupava.
5. Treballadors per compte propi inclosos en el règim especial dels treballadors de la mar: la prestació
per cessament d'ac vitat serà a més incompa ble amb les ajudes per paralització de la ﬂota.
Manteniment de l'alta i exoneració de la co tzació
Durant el temps de percepció de la prestació es man ndrà l'alta en el règim especial corresponent i
el treballador autònom quedarà exonerat de l'obligació de co tzar.
El període durant el qual el treballador autònom es gui exempt de l'obligació de co tzar s'entendrà
com a co tzat.
Les co tzacions que li corresponguin seran assumides per les en tats amb càrrec als pressupostos
dels quals es cobreixi la corresponent prestació.
La base de co tzació aplicable durant tot el període de percepció d'aquesta prestació
extraordinària serà en tot cas l'establerta en el moment d'inici d'aquesta prestació.
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La durada màxima i la resta de condicions d'aplicació de les deduccions en la co tzació a les quals
pugui tenir dret el treballador beneﬁciari d'aquesta prestació extraordinària per cessament en
l'ac vitat no es modiﬁcarà per la seva percepció.
Les mútues col·laboradores i l'ISM, proporcionaran a la TGSS la informació necessària, a través dels
procediments que estableixi, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com
en la revisió posterior.
Els treballadors autònoms que percebin aquesta prestació i no es guessin co tzant per cessament
d'ac vitat estaran obligats a co tzar per aquest concepte a par r del mes següent en què ﬁnalitzi la
percepció de la prestació.
Ex nció
El dret a aquesta prestació s'ex ngirà si durant la seva percepció concorren els requisits per causar dret a
la prestació de cessament d'ac vitat contemplada en la disposició addicional quarta d'aquesta norma o a
la prestació de cessament d'ac vitat regulada en els ar cles 327 i següents de la LGSS sense perjudici del
dret que assisteix a l'interessat a sol·licitar la prestació corresponent.
Socis treballadors de les coopera ves de treball associat
Si han optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que
correspongui ndran dret igualment a aquesta prestació extraordinària en els termes establerts, sempre
que reuneixin els requisits d'aquest apartat.
Ges ó
La ges ó d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'ISM.
Sol·licitud
Les en tats encarregades de la ges ó d'aquesta prestació, d'acord amb la sol·licitud presentada i els
documents aportats, dictarà la resolució provisional que sigui procedent, es mant o deses mant el dret.
Juntament amb la sol·licitud s'aportarà una declaració jurada dels ingressos que es perceben, si escau,
com a conseqüència de la feina per compte d'altri
L'en tat gestora podrà sol·licitar-li la presentació de:
1. Un cer ﬁcat d'empresa.
2. La declaració de la renda.
Al temps de sol·licitar la prestació, l'interessat haurà de comunicar a la mútua o a l'en tat gestora de la
prestació els membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la prestació
de cessament d'ac vitat o si compten amb algun altre pus d'ingressos.
Revisió provisionals adoptades
1. A par r del 1 de març de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals. Per a això les
mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que nguin el consen ment dels interessats, o
l'ISM recaptaran del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents a l'any 2020 dels
treballadors autònoms.
Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'ISM no poguessin tenir accés a les dades que
consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua
col·laboradora:
Còpia del model 390 de declaració resum anual de l'IVA de l'any 2020.
Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'IRPF de l'any 2020.
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Declaració de la renda de les persones siques o cer ﬁcat d'empreses on cons n les retribucions
percebudes per compte d'altri.
Els treballadors autònoms que tribu n en l'IRPF per es mació objec va (model 131) hauran
d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits.
2. En el cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació
de les quan tats indegudament percebudes.
Per a això l'en tat competent per al reconeixement de la prestació dictarà resolució ﬁxant l'import de la
quan tat a reintegrar que s'haurà de fer sense interessos o recàrrec en el termini que es determini en la
resolució.
Transcorregut el termini ﬁxat en la resolució que a aquest efecte es dic , la TGSS procedirà a reclamar el
deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin conforme al procediment administra u de
recaptació establert en el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
1415/2004, d'11 de juny.
Renúncia o devolució
El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest apartat podrà:
Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021, fent efecte la renúncia el mes
següent a la seva comunicació.
Retornar per inicia va pròpia la prestació per cessament d'ac vitat, sense necessitat d'esperar a la
reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'en tat gestora, quan consideri
que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en
aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua
del dret a la prestació.
3. Prestació extraordinària de cessament d'ac vitat per als treballadors de temporada
Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms que com a única feina al llarg dels
úl ms dos anys s'hagi desenvolupat en el règim especial de treballadors autònoms o en el règim especial
de treballadors de la mar durant els mesos de juny a desembre.
Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat una única feina durant els mesos de juny a
desembre de 2018 i 2019 sempre que, en cas que hagi estat d'alta en un règim de la Seguretat Social com a
treballador per compte d'altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d'aquests dos anys.
Requisits
Haver estat d'alta i co tzat en el règim especial de treballadors autònoms o en el règim especial de
treballadors de la mar com a treballador per compte propi durant almenys quatre mesos en el
període comprès entre els mesos de juny a desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019.
No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de
Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant el període comprès entre el 1 de juny de
2018 i el 31 de juliol de 2020.
No haver desenvolupat ac vitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta des del 1 de març al
31 de maig de 2020.
· No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny
de 2020, tret que la mateixa fos compa ble amb l'exercici d'una ac vitat com a treballador
autònom.
No haver ob ngut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es

15 // Octubre 2020

CIRCULAR INFORMATIVA

COVID-19

Declaració de la renda de les persones siques o cer ﬁcat d'empreses on cons n les retribucions
percebudes per compte d'altri.
Els treballadors autònoms que tribu n en l'IRPF per es mació objec va (model 131) hauran
d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits.
2. En el cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació
de les quan tats indegudament percebudes.
Per a això l'en tat competent per al reconeixement de la prestació dictarà resolució ﬁxant l'import de la
quan tat a reintegrar que s'haurà de fer sense interessos o recàrrec en el termini que es determini en la
resolució.
Transcorregut el termini ﬁxat en la resolució que a aquest efecte es dic , la TGSS procedirà a reclamar el
deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin conforme al procediment administra u de
recaptació establert en el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
1415/2004, d'11 de juny.
Renúncia o devolució
El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest apartat podrà:
Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021, fent efecte la renúncia el mes
següent a la seva comunicació.
Retornar per inicia va pròpia la prestació per cessament d'ac vitat, sense necessitat d'esperar a la
reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'en tat gestora, quan consideri
que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en
aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua
del dret a la prestació.
3. Prestació extraordinària de cessament d'ac vitat per als treballadors de temporada
Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms que com a única feina al llarg dels
úl ms dos anys s'hagi desenvolupat en el règim especial de treballadors autònoms o en el règim especial
de treballadors de la mar durant els mesos de juny a desembre.
Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat una única feina durant els mesos de juny a
desembre de 2018 i 2019 sempre que, en cas que hagi estat d'alta en un règim de la Seguretat Social com a
treballador per compte d'altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d'aquests dos anys.
Requisits
Haver estat d'alta i co tzat en el règim especial de treballadors autònoms o en el règim especial de
treballadors de la mar com a treballador per compte propi durant almenys quatre mesos en el
període comprès entre els mesos de juny a desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019.
No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de
Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant el període comprès entre el 1 de juny de
2018 i el 31 de juliol de 2020.
No haver desenvolupat ac vitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta des del 1 de març al
31 de maig de 2020.
· No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny
de 2020, tret que la mateixa fos compa ble amb l'exercici d'una ac vitat com a treballador
autònom.
No haver ob ngut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es
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interessats, o l'ISM recaptaran del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents a l'any 2020
dels treballadors autònoms.
Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'ISM no poguessin tenir accés a les dades que
consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua
col·laboradora:
Còpia del model 390 de declaració resum anual de l'IVA de l'any 2020.
Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'IRPF de l'any
2020.
Declaració de la renda de les persones siques o cer ﬁcat d'empreses on cons n les retribucions
percebudes per compte d'altri.
Els treballadors autònoms que tribu n en l'IRPF per es mació objec va (model 131) hauran
d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits.
2. En el cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació
de les quan tats percebudes indegudament.
Per a això l'en tat competent per al reconeixement de la prestació dictarà resolució ﬁxant l'import de la
quan tat a reintegrar que s'haurà de fer sense interessos o recàrrec en el termini que es determini en la
resolució.
Transcorregut el termini ﬁxat en la resolució que a aquest efecte es dic , la TGSS procedirà a reclamar el
deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin conforme al procediment administra u de
recaptació establert en el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
1415/2004, d'11 de juny.
Renúncia o devolució
El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà:
Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021, fent efecte la renúncia el mes
següent a la seva comunicació.
Retornar per inicia va pròpia la prestació per cessament d'ac vitat, sense necessitat d'esperar a la
reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'en tat gestora, quan consideri
que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en
aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua
del dret a la prestació.
4. Dret a la prestació de cessament d'ac vitat compa ble amb la feina per compte propi i pròrroga de
les prestacions ja causades a l'empara de l'ar cle 9 del RDL 24/2020, de 26 de juny
Els treballadors autònoms que percebessin a l'entrada en vigor del RDL 30/2020 (30 de setembre) la
prestació per cessament d'ac vitat prevista en l'ar cle 9 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de
mesures socials de reac vació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de compe vitat del sector
industrial podran con nuar percebent-la ﬁns al 31 de gener de 2021, sempre que durant el quart
trimestre de l'any 2020 man nguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.
Així mateix, els treballadors autònoms que no haguessin percebut aquesta prestació durant el tercer
trimestre del 2020 podran sol·licitar la prestació per cessament d'ac vitat prevista en l'ar cle 327 de la
LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l'ar cle 330.1 de la
norma i haguessin percebut ﬁns al 30 de juny, la prestació extraordinària per cessament d'ac vitat
prevista en l'ar cle 17 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.
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Requisits
L'accés a aquesta pròrroga de la prestació o, en el seu cas, a la prestació exigirà acreditar una reducció en
la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de
l'any 2019, així com no haver ob ngut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a
5.818,75 euros.
Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del quart trimestre,
que no podran excedir de 1.939,58 euros mensuals.
En el cas dels treballadors autònoms que nguin un o més treballadors a càrrec seu, s'haurà d'acreditar al
temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que
nguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, i podran ser requerits per les mútues
col·laboradores amb la Seguretat Social o per l'en tat gestora perquè apor n els documents necessaris
que acredi n aquest extrem.
Durada
Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim ﬁns al 31 de gener de 2021, sempre que el treballador
hi ngui dret en els termes ﬁxats en l'ar cle 338 de la LGSS.
Així mateix, percebran aquesta prestació ﬁns al 31 de gener de 2021 aquells treballadors autònoms que a
31 d'octubre percebessin la prestació de cessament d'ac vitat reconeguda a l'empara de l'ar cle 9 del
Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny i vegin esgotat el seu dret al cessament previst en el precepte
esmentat abans del 31 de desembre de 2020, sempre que reuneixin els requisits exigits a aquest efecte.
A par r del 31 de gener de 2021 només es podrà con nuar percebent aquesta prestació de cessament
d'ac vitat si concorren tots els requisits de l'ar cle 330 de la LGSS.
Reconeixement
El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l'ISM amb caràcter
provisional amb efectes del 1 d'octubre de 2020 si se sol·licita abans del 15 d'octubre, o amb efecte des de
l'endemà a la sol·licitud en un altre cas, i s'haurà de regularitzar a par r del 1 de març de 2021.
Documentació tributària
A par r del 1 de març de 2021, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que nguin el
consen ment dels interessats atorgat en la sol·licitud, o l'ISM recaptaran del Ministeri d'Hisenda les
dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions
reconegudes.
Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'ISM no poguessin tenir accés a les dades que
consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua
col·laboradora en els deu dies següents al seu requeriment:
Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'impost sobre el valor afegit (IVA), corresponent a les
declaracions del quart trimestre dels anys 2019 i 2020.
Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'impost sobre la
renda de les persones siques (IRPF) del segon i quart trimestre dels anys 2019 i 2020, a l'efecte de
poder determinar el que correspon al quart trimestre d'aquests anys.
Els treballadors autònoms que tribu n en l'impost sobre la renda de les persones siques (IRPF) per
es mació objec va (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària o qualsevol altre
mitjà de prova que serveixi per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.
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Prestacions indegudes
Comprovades les dades per l'en tat col·laboradora o gestora competent per al reconeixement de la
prestació, es procedirà a reclamar les prestacions percebudes per aquells treballadors autònoms que
superin els límits d'ingressos establerts en aquest precepte, o que no acredi n una reducció en la
facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75 per cent en relació amb el mateix
període de l'any 2019.
L'en tat competent per a la reclamació ﬁxarà la data d'ingrés de les quan tats reclamades que s'hauran
de fer sense interessos o recàrrec.
Transcorregut el termini ﬁxat en la resolució que a aquest efecte es dic , la TGSS procedirà a reclamar el
deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin conforme al procediment administra u de
recaptació establert en el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
1415/2004, d'11 de juny.
Co tzacions
El treballador autònom, durant el temps que es gui percebent la prestació, haurà d'ingressar en la TGSS la
totalitat de les co tzacions aplicant els pus vigents a la base de co tzació corresponent.
La mútua col·laboradora o, en el seu cas, l'Ins tut Social de la Marina, abonarà al treballador juntament
amb la prestació per cessament en l'ac vitat, l'import de les co tzacions per con ngències comunes que li
hagués correspost ingressar en cas que el treballador autònom es trobés sense desenvolupar cap ac vitat,
en aplicació del que es disposa en l'ar cle 329 de la LGSS.
Cessament deﬁni u en l'ac vitat
En els supòsits de cessament deﬁni u en l'ac vitat amb anterioritat al 31 de desembre de 2020, els límits
dels requisits ﬁxats en aquest apartat es prendran de manera proporcional al temps de la durada de
l'ac vitat, a aquest efecte el càlcul es farà computant-se en la seva integritat el mes en què es produeixi la
baixa en el règim de Seguretat Social en el qual es gués enquadrat.
Renúncia o devolució
El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà:
Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021, fent efecte la renúncia el mes
següent a la seva comunicació.
Retornar per inicia va pròpia la prestació per cessament d'ac vitat, sense necessitat d'esperar a la
reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'en tat gestora, quan consideri
que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en
aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua
del dret a la prestació.
Compa bilitat
La prestació de cessament d'ac vitat podrà ser compa ble amb la feina per compte d'altri, i les condicions
aplicables en aquest supòsit són les següents:
Els ingressos nets procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per
compte d'altri no podran superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional. En la determinació
d'aquest còmput, els ingressos procedents de la feina per compte d'altri no superaran 1,25 vegades
l'import del salari mínim interprofessional.
La quan a de la prestació serà el 50% de la base de co tzació mínima que li correspongui en funció
de l'ac vitat.
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Juntament amb la sol·licitud s'aportarà una declaració jurada dels ingressos que es perceben com a
conseqüència del treball per compte d'altri, sense perjudici de l'obligació que assisteix de presentar
un cer ﬁcat d'empresa i la declaració de la renda a l'en tat gestora de la prestació.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
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Canvi de criteri de la Seguretat
Social: l’autònom societari té el dret
a la tarifa plana
Davant la recent doctrina jurisprudencial, la Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS) ha hagut de modiﬁcar el criteri que tenia establert pel qual es
denegava l'accés a la tarifa plana per alta en el RETA als autònoms societaris.
Aquells que s'hagin pogut donar d'alta durant els úl ms anys i als quals o bé se'ls
va denegar l'ajuda directament i no van recórrer, o bé van recórrer i es va
deses mar el seu recurs, ara poden reclamar els diners que van pagar
indegudament a la Seguretat Social en concepte de co tzacions que, en realitat,
havien d'haver estat boniﬁcades.

L'informem que davant la recent doctrina jurisprudencial, la TGSS ha hagut de modiﬁcar el criteri que
tenia establert pel qual es denegava l'accés a la tarifa plana per alta en el RETA als autònoms societaris.
D'aquesta manera, es permetrà als treballadors autònoms socis de societats mercan ls capitalistes
(limitades o anònimes), accedir als beneﬁcis previstos.
Tarifa plana
Recordem que la tarifa plana per a treballadors autònoms és una boniﬁcació en la quota mensual a pagar
pels autònoms, que està dirigida a aquells que compleixin els següents requisits:
No haver estat d'alta com a autònom en els úl ms dos anys (tres en cas que anteriorment s'hagi
gaudit de boniﬁcació). La Llei de reformes urgents del treball autònom va escurçar el termini de cinc
a dos anys per a nous autònoms, amb excepció de l'autònom col·laborador que manté el requisit
original de cinc anys.
No ser administrador d'una societat mercan l.
No ser autònom col·laborador.
L'import mensual a pagar queda reduït de la següent manera:
Primers 12 mesos: 80% de boniﬁcació sobre la base mínima en cas de co tzar per bases superiors a
la mínima establerta (en el cas de l'autònom societari serien 73,57 euros si co tza per la mínima i
246,64 euros si co tza per la màxima).
Mesos 12 al 18: 50% de boniﬁcació de la quota mínima per con ngències comunes durant el segon
semestre (en el cas de l'autònom societari serien 183,93 euros si co tza per la mínima i 616,62
euros si co tza per la màxima).
Mesos 18 al 24: 30% de boniﬁcació de la quota mínima per con ngències comunes durant el
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següent semestre (en el cas de l'autònom societari serien 257,50 euros si co tza per la mínima i
863,28 euros si co tza per la màxima).
Mesos 24 al 36: 30% de boniﬁcació de la quota mínima per con ngències comunes únicament per a
nous autònoms menors de 30 anys i autònomes menors de 35 anys (en el cas de l'autònom societari
serien 257,50 euros si co tza per la mínima i 863,28 euros si co tza per la màxima).
Tarifa plana per als autònoms societaris
L'accés a la tarifa plana per als autònoms societaris no es troba regulat expressament.
Fins al moment, el criteri restric u u litzat per l'en tat gestora cap a aquest col·lec u implicava la seva
exclusió de les boniﬁcacions per a alta en el RETA; no obstant això, lasentència del Tribunal Suprem de 3
de desembre de 2019, va crear jurisprudència reconeixent el dret als beneﬁcis de l'art. 31 de la Llei
20/2007, de l'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom (beneﬁcis en la co tzació a la Seguretat Social
aplicables als treballadors per compte propi), a una sòcia administradora única d'una societat unipersonal
de responsabilitat limitada, de 25 anys, que no havia realitzat prèviament ac vitat econòmica i ha estat
donada d'alta en el RETA. Es declara el dret a l'aplicació dels beneﬁcis en la co tzació a la Seguretat Social
aplicable a l'alta en el RETA de l'autònoma societària, amb la consegüent obligació de la Tresoreria
General de la Seguretat Social a reintegrar a la recurrent les diferències de co tzacions consegüents.
En concret, en relació a l'assumpte de referència, elTribunal Suprem es va pronunciar per primera vegada
mitjançant la seva sentència de 3 de desembre de 2019, en el sen t que no es pot impedir l'aplicació dels
beneﬁcis en la co tzació previstos en el ar cle 31 de la Llei Estatut del Treballador Autònom, als
treballadors autònoms que ostenten la condició de socis de societats mercan ls capitalistes, en contra del
criteri man ngut per la Tresoreria General. A aquesta sentència, n'han seguit d'altres en el mateix sen t
com les dictades el 27 de febrer de 2020 i el 4 de març de 2020.
Canvi de criteri de la TGSS
Per tant, en exis r ja doctrina jurisprudencial sobre l'aplicació del que es disposa en el citat precepte,
procedeix de modiﬁcar el criteri man ngut per la Tresoreria General de manera que es perme als
treballadors autònoms socis de societats mercan ls capitalistes, sigui de societats limitades o
anònimes, d'accedir als beneﬁcis en la co tzació previstos en el ar cle 31 de la citada Llei de l'Estatut del
Treballador Autònom i, en conseqüència, respecte dels recursos d'alçada que s'haguessin formulat sobre
aquesta qües ó i que es guin pendents de resoldre escaurà dictar resolució es matòria.
Respecte de les resolucions que ja siguin fermes en via administra va , sigui perquè no es van impugnar
en el seu moment o perquè hagués recaigut una resolució deses matòria dictada en alçada, que haguessin
impedit l'aplicació d'aquests incen us, únicament procedirà la seva revisió si els interessats l'insten
expressament, i la tramitació i resolució dels quals, correspondrà a l'òrgan que va dictar l'acte originari.
Devolució quotes abonades
D'aquesta manera, no sols es reconeix als autònoms societaris els mateixos drets i igualtat de condicions
que els autònoms persona sica per accedir a la tarifa plana, sinó que espossibilita de sol·licitar
devolucions de quotes abonades en excés si la Tresoreria General de la Seguretat Social hagués negat en
el seu moment l'accés a la boniﬁcació a aquest col·lec u.
No obstant això, el termini per sol·licitar una possible devolució de la quota d'autònom societari,
prescriurà al cap de quatre anys des del primer pagament.
Qui té dret a la devolució? Aquells autònoms societaris que s'haguessin pogut beneﬁciar de la tarifa plana
o de les seves boniﬁcacions posteriors i que els períodes per reclamar no es guin prescrits:
Per a l'autònom societari que s'hagués donat d'alta abans del31 de desembre de 2017, ha de
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complir aquests dos requisits:
- Que hagi estat la seva primera alta en el RETA.
- O que no hagi estat en alta en el RETA en els 5 anys anteriors a la data que es va donar de nou d'alta.
Autònom societari que s'hagués donat d'alta a par r de l'1 de gener de 2018, ha de complir aquests
dos requisits:
- Que hagi estat la seva primera alta en el RETA
- O que no hagi estat en alta en el RETA en els 2 anys anteriors a la data de la nova alta.
- O que no hagi estat d'alta en el RETA en els 3 anys anteriors quan el treballador autònom ja hagués
gaudit de la tarifa plana.
Des de quan puc reclamar? Aquells autònoms societaris que ja es guessin donats d'alta, podran reclamar
per les quotes indegudament ingressades, tenint en compte el termini de 4 anys establert per a aquesta
mena de reclamacions, és a dir, que solament es podrà reclamar quan tats quatre anys enrere.
Com reclamar la boniﬁcació? El procediment a seguir pels autònoms societaris interessats a reclamar la
boniﬁcació seria el següent:
1. Presentar un escrit davant la Tresoreria General de la Seguretat Social sol·licitant la devolució dels
pagaments indeguts per la no aplicació de la tarifa plana. Termini per a resoldre: 6 mesos.
2. En el cas que es denegui la devolució, l'interessat haurà de presentar un recurs d'alçada. Termini
per a resoldre: 3 mesos.
3. Finalment, si no es resol el recurs d'alçada, s'haurà de presentar recurs per la via judicial del
contenciós administra u.
Fins a quant em poden retorna? Depenent de la data en la qual es va produir l'alta en el RETA, i la
prescripció de quatre anys abans indicada, la quan tat podria oscil·lar entre 3.000 i 4.000 euros.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
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Publicat el Reial decret llei 28/2020
que regula el treball a distància
Al BOE del dia 23 de setembre s'ha publicat el Reial decret llei 28/2020 que regula
el treball a distància després d'haver-se assolit un acord amb els agents socials. La
nova norma va entrarà en vigor a 20 dies de la seva publicació en el BOE i després
es tramitarà com a projecte de llei al Parlament. Entre les novetats, la norma
estableix que les empreses que hagin implantat aquesta modalitat laboral a causa
de la pandèmia no hauran de complir formalment amb la nova norma va, però sí
que hauran de sufragar les despeses en els quals incorri el treballador per realitzar
la seva ac vitat a distància. La norma també deﬁneix, entre altres coses, les
circumstàncies en les quals s'aplica, com es reparteixen les despeses i es
distribueix la jornada laboral. Es reforça el paper de la negociació col·lec va, a
través de convenis i acords que determinaran condicions i aspectes rellevants com
el dret a la desconnexió, la ﬂexibilitat horària i la reversibilitat del teletreball.

L'informem que al BOE del dia 23 de setembre s'ha publicat el Reial decret llei 28/2020 que regula la feina
a distància després que s'hagi assolit un acord amb els agents socials. La nova norma va entrarà en vigor a
20 dies de la seva publicació en el BOE i després es tramitarà com a projecte de llei al Parlament.
Respecte a aquesta norma, podem assenyalar les següents claus de la nova regulació:
El teletreball serà voluntari, tant per al treballador com per a l'empresa, a més de reversible. I per
tant, no es podrà imposar.
No estarà jus ﬁcada com a causa d'acomiadament objec u la falta d'adaptació a aquesta nova
modalitat.
Existeix l'obligació per part de l'empresa de compensar les despeses del treballador per aquest
treball a distància.
Es reforça el dret a la desconnexió digital.
Les condicions del teletreball hauran de constar per escrit.
Serà l'empresa que haurà de facilitar els mitjans, eines i equips al treballador per a la realització de
les seves funcions.
Es garanteix el dret a la ﬂexibilització de l'horari.
S'ha de con nuar registrant la jornada de manera adequada i ﬁable.
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La feina a distància es considera regular quan represen com a mínim el 30% de la jornada en un
període de referència de 3 mesos.
Una de les principals novetats respecte als esborranys que circulaven a l'inici de les negociacions afecta el
teletreball vinculat a la COVID-19. L'úl m text del RDL estableix que les empreses que hagin implantat
aquesta modalitat laboral a causa de la pandèmia no hauran de complir formalment amb la nova
norma va, però sí que hauran de sufragar les despeses en què incorri el treballador per realitzar la seva
ac vitat a distància. El text també deﬁneix, entre altres coses, les circumstàncies en les quals s'aplica la
nova llei, com es reparteixen les despeses i es distribueix la jornada laboral.
Què es considera com a treball a distància?
S'entendrà com a treball a distància regular aquell que es pres , en un període de referència de tres
mesos, un mínim del 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del
contracte de treball.
Treballar mitja jornada des de casa o ﬁns i tot un dia sencer de tant en tant no serà considerat teletreball,
sinó un element de ﬂexibilitat que es reconeix als treballadors
Voluntari i reversible
En termes generals, la feina a distància serà voluntari i reversible i requerirà la signatura d'un acord per
escrit, que podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior, sense que
aquesta modalitat pugui ser imposada. S'haurà de formalitzar per escrit, registrar-se en l'oﬁcina
d'ocupació i lliurar-se a la representació legal dels treballadors.
La norma dis ngeix entre treball a distància (ac vitat laboral des del domicili o el lloc triat pel
treballador, amb caràcter regular); teletreball (treball a distància realitzat exclusivament o de manera
prevalent per mitjans i sistemes informà cs o telemà cs), i treball presencial (el que es presta en el centre
de treball o en el lloc que triï l'empresa).
En els contractes de treball subscrits amb menors i en els contractes en pràc ques i per a la formació i
l'aprenentatge, només es podrà arribar a un acord de treball a distància que garanteixi almenys un
percentatge del 50% de prestació de serveis presencial, sense perjudici del desenvolupament telemà c de
la formació teòrica vinculada a aquests úl ms.
Compensació de despeses
El desenvolupament de la feina a distància haurà de ser sufragat o compensat per l'empresa i no podrà
suposar l'assumpció per part del treballador de les despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans
vinculats al desenvolupament de la seva ac vitat laboral. Els convenis o acords col·lec us podran establir
el mecanisme per determinar i abonar les compensacions de despeses corresponents.
El sistema de la pandèmia no és teletreball
Al treball a distància implantat excepcionalment com a conseqüència de les mesures de contenció
sanitària derivades de la pandèmia i mentre aquestes es man nguin, li con nuarà resultant d'aplicació la
norma va laboral ordinària. En tot cas, les empreses estaran obligades a dotar als treballadors dels
mitjans, equips i eines que exigeix el desenvolupament de la feina a distància, així com al manteniment que
resul necessari.
La negociació col·lec va, en el seu cas, establirà la forma de compensació de les despeses del
"teletreballador" durant la pandèmia, si exis ssin i no haguessin estat compensades.
Mateixos drets que els presencials
Els empleats que treballin a distància ndran els mateixos drets que els presencials i no podran sofrir
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perjudici de les seves condicions laborals, inclosa la retribució, estabilitat en l'ocupació, temps de
treball, formació i promoció professional . La nega va d'un empleat a treballar a distància, l'exercici de la
reversibilitat al treball presencial i les diﬁcultats per al desenvolupament adequat de l'ac vitat laboral a
distància exclusivament relacionades amb el canvi d'una prestació presencial a una altra que inclogui
treball a distància, no seran causes jus ﬁca ves d'acomiadament ni de la modiﬁcació substancial de les
condicions de treball.
Els qui treballin a distància des de l'inici de la relació laboral durant la totalitat de la seva jornada ndran
prioritat per ocupar llocs de treball que es realitzen totalment o parcial de manera presencial , per la
qual cosa l'empresa haurà d'informar de les vacants disponibles.
Tindran dret a la formació en termes equivalents als treballadors presencials; a la promoció professional;
a la desconnexió digital; al dret a la in mitat i protecció de dades; a la seguretat i salut en el treball, i a
rebre de l'empresa els mitjans adequats per desenvolupar la seva ac vitat.
Es regula, així mateix, el dret al registre horari adequat, que haurà d'incloure el moment d'inici i
ﬁnalització de la jornada; i el dret a la prevenció de riscos laborals, una avaluació de riscos que haurà de
tenir en compte els riscos caracterís cs d'aquesta modalitat de treball, especialment factors psicosocials,
ergonòmics i organitza us.
La u lització dels mitjans telemà cs i el control de la prestació laboral mitjançant disposi us automà cs
garan ran el dret a la in mitat i a la protecció de dades, així com el dret a la desconnexió digital fora del
seu horari de treball.
Aquesta nova norma seria aplicable a les relacions laborals vigents que es guessin regulades , amb
anterioritat a la seva publicació, per acords o convenis col·lec us des del moment en el qual aquests
perdessin la seva vigència. En el cas que aquests acords i convenis no estableixin un termini de durada, la
norma serà aplicable íntegrament una vegada transcorregut un any des de la seva publicació en el BOE,
tret que les parts acordin un termini superior, com a màxim de tres anys.
En cap cas, l'aplicació de la norma podrà tenir com a conseqüència la compensació, absorció o
desaparició dels drets o condicions més beneﬁcioses que es guessin gaudint les persones que
treballaven a distància abans de la nova llei.
Al llarg de la norma, el paper de la negociació col·lec va es reforça , a remissions expresses tan
importants com la regulació de l'exercici de la reversibilitat (tornada a la feina presencial després
d'acordar la feina a distància) per les parts, el dret a la desconnexió, la iden ﬁcació dels llocs de treball i
funcions suscep bles de ser realitzades a través de la feina a distància, les condicions d'accés i
desenvolupament de l'ac vitat laboral mitjançant aquest model organitza u, una durada màxima de la
feina a distància, així com con nguts addicionals en l'acord de feina a distància.
La norma no serà aplicable al personal laboral al servei de les administracions públiques , que es regirà
per la seva norma va especíﬁca. Fins que no s'aprovi aquesta norma va especíﬁca, es man ndrà en vigor
per al personal laboral al servei de les administracions públiques el que es preveu per l'ar cle 13 de
l'Estatut dels Treballadors.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
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Les claus de la nova regulació de la
feina a distància
El Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància entrarà en
vigor el 13-10-2020, però no s'aplicarà a les empreses que haguessin implantat el
teletreball com a mesura de contenció sanitària derivada de la COVID-19. No
obstant això, les empreses estan obligades a dotar als seus treballadors dels
mitjans necessaris per desenvolupar la feina a distància, i a compensar les
despeses existents en la forma establerta a través d'en la negociació col·lec va, és
a dir, el que estableixi el conveni col·lec u d'aplicació en l'empresa. L'acord per
escrit de la feina a distància, s’haurà de formalitzar en el termini dels tres mesos
des que resul d'aplicació el RDL 28/2020 (és a dir, ﬁns al 23-12-2020). Tindran el
mateix termini, els acords a distància que con nuïn vigents abans de la present
norma, que requeriran adaptacions o modiﬁcacions.

Com ja l'hem estat informant, al BOE del dia 23 de setembre s'ha publicat el Reial decret llei 28/2020 que
regula el treball a distància després d'haver aconseguit un acord amb els agents socials, encara que es
remetrà al Parlament perquè sigui tramitat com una Llei ordinària el que podria suposar algun canvi
perquè s'aprovi al Congrés i al Senat.
Una vegada publicada aquesta norma, i ﬁnalitzada la pròrroga de tres mesos des de la ﬁnalització de
l'estat d'alarma, des del passat 21 de setembre de 2020 ha desaparegut el caràcter preferent de la feina a
distància que en el seu moment va quedar establert en l'ar cle 5 del RDL 8/2020, de 17 de març.
La norma entrarà en vigor el 13-10-2020, però no s'aplicarà a les empreses que haguessin implantat el
teletreball com a mesura de contenció sanitària derivada de la COVID-19. No obstant això, les empreses
estan obligades a dotar als seus treballadors dels mitjans necessaris per desenvolupar la feina a distància, i
a compensar les despeses existents en la forma establerta a través de la negociació col·lec va, és a dir, el
que estableixi el conveni col·lec u d'aplicació en l'empresa.
En l'actualitat i ﬁns que s'abordi aquest tema en les pròximes negociacions, els convenis col·lec us
sectorials vigents no solen contenir una regulació de la feina a distància, exis nt per tant un buit legal que
s'haurà d'omplir amb la negociació dels nous convenis col·lec us.
El RDL 28/2020 inclou les modiﬁcacions legisla ves necessàries per adaptar la legislació social a la
regulació de la feina a distància i crea un procediment judicial especial aplicable a les reclamacions
relacionades amb dret d'accés, reversió i modiﬁcació de la feina a distància.
A con nuació, expliquem breument algunes de les claus fonamentals d'aquest Reial decret llei 28/2020:
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1. Què és la feina a distància? És el mateix la feina a distància que el teletreball?
El RDL 28/2020 serà aplicable per a aquelles relacions de laborals que es desenvolupin a distància amb
caràcter regular, això és, de manera no ocasional.
Es puntualitza, que s'entén com regular quan, en un període de referència de 3 mesos, un mínim del 30%
de la jornada (o percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte) sigui prestat
sota aquesta modalitat. És a dir, prestació a distància de més d'un dia i mig a la setmana (quedant fora
d'aquesta regulació, per tant, la feina prestada en aquest règim que no arribi al llindar indicat -p. ex.:
només un dia a la setmana-, tret que els convenis o acords col·lec us ﬁxin un percentatge o període de
referència inferiors als ﬁxats pel RDL 28/2020).
El teletreball és un pus d'organització basada en la u lització de la tecnologia. És una manera diferent de
prestar serveis realitzada des de fora de les dependències de l'empresa, i un horari ﬂexible, al mateix
temps que la prestació de serveis pot, en el seu cas, ser controlada per mitjà de la u lització d'un programa
informà c. En el RDL 28/2020 es deﬁneix com "aquell treball que es duu a terme mitjançant l'ús exclusiu o
prevalent de mitjans i sistemes informà cs, telemà cs i de telecomunicació".
La nova regulació estableix diferències, ja que no tot teletreball és feina a distància, ni tota feina que es
realitza a distància és necessàriament teletreball. Per això, s'han de ﬁxar les noves deﬁnicions diferents de
l'expressada anteriorment del teletreball.
Treball a distància és "aquell que es presta en el domicili del treballador o en el lloc lliurement triat per ell,
durant tota la seva jornada o part d'ella, de manera no ocasional
".
Treball presencial és "aquell treball que es presta en el centre de treball o en el lloc determinat per l'empresa".
En conseqüència, es pot sinte tzar que, es considerarà "a distància" aquella feina realitzada de manera
con nua i no ocasional fora del centre de l'empresa, i dins d'aquesta deﬁnició serà "teletreball" aquell que
es realitzi u litzant ordinadors o sistemes telemà cs, i serà necessària la presència de tecnologia i xarxa
de telecomunicació que connec al treballador amb la seu de l'empresa.
2. La feina a distància, és voluntària o es pot imposar?
La feina a distància serà voluntària per al treballador i per a l'ocupador.
Es requerirà la signatura de l'acord de la feina a distància, que podrà formar part del contracte
inicial o es podrà realitzar en un moment posterior.
La feina a distància no podrà ser imposada en aplicació de l'art. 41 de l'ET (modiﬁcació substancial
de les condicions de treball), sense perjudici de la negociació col·lec va.
La nega va del treballador a treballar a distància o l'exercici de tornar a la feina presencial, no serà
causa jus ﬁca va per ex ngir el contracte o per modiﬁcar substancialment les seves condicions de
treball.
El treballador a distància té dret a tornar a la feina presencial, en atenció al que s'estableix en la
negociació col·lec va o en l'acord per escrit que va subscriure amb l'empresari.
3. Es pot rever r o modiﬁcar la feina a distància?
La decisió de treballar a distància des d'una modalitat de treball presencial serà reversible per l'empresa i
el treballador. L'exercici d'aquest dret es regularà en la negociació col·lec va o, en defecte d'això, en
l'acord de treball a distància que subscriguin empresa i treballador.
La modiﬁcació de les condicions, inclòs el percentatge de presencialitat, haurà de ser objecte d'acord
entre l'empresa i el treballador, i es formalitzarà per escrit amb caràcter previ a la seva aplicació.
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4. Quines limitacions i exclusions existeixen en la feina a distància?
En els contractes de treball subscrits amb menors i en els contractes en pràc ques i per a la formació i
l'aprenentatge , només hi podrà haver un acord de feina a distància que garanteixi, com a mínim,un
percentatge del 50% de prestació de serveis presencial, sense perjudici del desenvolupament telemà c,
en el seu cas, de la formació teòrica vinculada a aquests úl ms.
Atenció. Els convenis o acords col·lec us podran establir un percentatge de feina presencial dels contractes
forma us diferent del que s'acaba d'indicar, sempre que no se subscriguin amb menors d'edat.
Pel que fa a lesexclusions, podem trobar-nos amb tres pus:
Supòsit d'exclusió completa: personal laboral al servei de les administracions públiques , que es
regirà en aquesta matèria per la seva norma va especíﬁca que con nuarà en vigor, ﬁns que
s'aprovi, el que es preveu en l'ar cle 13 de l'ET en la redacció vigent abans de l'entrada en vigor del
RDL 28/2020.
Supòsit d'exclusió amb regulació temporal. Es tracta de la feina a distància implantada
excepcionalment en aplicació de l'ar cle 5 del RDL 8/2020 (caràcter preferent de la feina a
distància) o com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19,
que, mentre que es man nguin, es con nuarà regint per la norma va laboral ordinària, encara que
amb l'obligació per part de les empreses de dotar-los de mitjans, equips, eines i consumibles, així
com d'atendre el manteniment que resul necessari i decompensar les despeses derivades per al
treballador a distància, si exis ssin i no haguessin estat compensades, en la forma que estableixi la
negociació col·lec va.
Supòsit d'exclusió. Respecte a les relacions de treball vigents i regulades amb anterioritat a la
publicació del RDL 28/2020 (23 de setembre de 2020) per convenis o acords col·lec us sobre
condicions de prestació de serveis a distància es plantegen dos escenaris:
Si els convenis o acords referits tenen termini de vigència: l'aplicació del RDL 28/2020 es produirà
des del moment en què aquests decaiguin.
◦ Si no preveuen un termini de durada, el RDL s'aplicarà íntegrament una vegada transcorregut 1
any des de la seva publicació al BOE (a par r del 23 de setembre de 2021), tret que les parts
signants acordin expressament un termini superior, que com a màxim podrà ser de 3 anys.
Per a aquests supòsits, a més es contempla expressament la conservació dels drets o condicions més
beneﬁcioses que s'es guessin gaudint i que es reﬂec ran en l'acord de teletreball que s'haurà de
formalitzar en el termini de 3 mesos des que el RDL 28/2020 resul d'aplicació.
Finalment, per als acords de feina a distància de caràcter individual vigents a 23 de setembre de 2020 no
derivats de convenis o acords col·lec us , també s'estableix, a més de la conservació de les eventuals
millors condicions, un termini de 3 mesos, en aquest cas ﬁns al 23 de desembre de 2020, per efectuar les
corresponents adaptacions o modiﬁcacions.
5. Com s'ha de formalitzar l'acord de feina a distància?
S'ha de formalitzar un acord per escrit amb l'empresa , al moment de la contractació o posterior a l'ingrés
del treballador, però sempre abans de l'inici de la feina a distància.
Lliurament dels acords de feina a distància a la representació legal dels treballadors, en un termini no
superior a deu dies des de la seva formalització: s'ha d'excloure aquelles dades que afec n el dret a
l'honor, a la in mitat personal i familiar i a la imatge. Si no exis s representació legal en l'empresa, s'haurà
de lliurar la còpia en l'oﬁcina d'ocupació.
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L'empresa haurà de lliurar a la representació legal dels treballadors, còpia de tots els acords de
treballadors a distància que es realitzin i les seves actualitzacions
Atenció. Sempre s'ha de formalitzar per escrit, s'ha d'incorporar al contracte de treball inicial o realitzar-se en un
moment posterior, però en tot cas amb anterioritat al fet que s'iniciï la feina a distància.
No formalitzar l'acord per escrit de la feina a distància, comportarà a l'empresa una infracció greu, que podrà ser
sancionada amb multa de 626 a 6.250 €
6. Quin és el con ngut mínim de l'acord de feina a distància?
Sense perjudici del que es disposa en els convenis o acords col·lec us,el con ngut mínim obligatori de
l'acord de feina a distància ha de comprendre les següents matèries:
Inventari de mitjans, equips i eines, tant de consumibles com d'elements mobles, i vida ú l o
període màxim per a la seva renovació.
Enumeració de les despeses que pogués tenir el treballador pel fet de prestar serveis a distància,
forma de quan ﬁcació de la compensació que obligatòriament ha d'abonar l'empresa i moment i
forma per realitzar-la.
Horari de feina i en ell, en el seu cas, regles de disponibilitat.
Percentatge i distribució , en el seu cas, entre feina presencial i feina a distància.
Centre de treball al qual queda adscrit el treballador a distància i on, en el seu cas, desenvoluparà la
part de la jornada de treball presencial.
Lloc de treball a distància triat pel treballador per al desenvolupament de la feina a distància.
Durada de terminis de preavís per a l'exercici de les situacions de reversibilitat, en el seu cas.
Durada de l'acord de feina a distància.
Mitjans de control empresarial de l'ac vitat.
Procediment a seguir en el cas de produir-se diﬁcultats tècniques que impedeixin el normal
desenvolupament de la feina a distància.
Instruccions dictades per l'empresa , amb la par cipació de la representació legal dels treballadors,
en matèria de protecció de dades, especíﬁcament aplicables en la feina a distància.
Instruccions dictades per l'empresa, prèvia informació a la representació legal dels treballadors,
sobre seguretat de la informació, especíﬁcament aplicables en la feina a distància.
7. Quins drets té el treballador a distància?
Dret a la formació: les empreses hauran d'adoptar les mesures necessàries per garan r la par cipació
efec va en les accions forma ves de les persones que treballen a distància, en termes equivalents a les de
les persones que presten serveis en el centre de treball de l'empresa, i han d'atendre el desenvolupament
d'aquestes accions, en la mesura del possible, a les caracterís ques de la seva prestació de serveis a
distància.
L'empresa haurà de garan r a les persones que treballen a distància, amb caràcter previ a l'accés a
aquesta modalitat, la formació necessària per al desenvolupament adequat de la seva ac vitat, així com
l'atenció davant diﬁcultats tècniques, par cularment en el teletreball.
Dret a la promoció professional: les persones que treballen a distància ndran dret a la promoció
professional, i l'empresa els haurà d'informar, de manera expressa i per escrit, de les possibilitats d'ascens
que es produeixin, ja es trac de llocs de desenvolupament presencial o a distància. Es modiﬁca l'art.
23.1.a) de l'ET, en el sen t que el treballador ndrà dret a:"Al gaudi dels permisos necessaris per a concórrer
a exàmens, així com a una preferència a triar torn de treball i a accedir a la feina a distància, si aquest és el règim
instaurat en l'empresa, i el lloc o funcions són compa bles amb aquesta forma de realització de la feina, quan
cursi amb regularitat estudis per a l'obtenció d'un tol acadèmic o professional"
.
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Dret a la dotació suﬁcient de mitjans, equips i eines: les persones que treballen a distància ndran dret a
la dotació de tots els mitjans, equips i eines necessaris per al desenvolupament de l'ac vitat, de
conformitat, com a mínim, amb l'inventari incorporat en l'acord per escrit subscrit amb l'empresa de
treball a distància.
Dret a l'abonament i compensació de despeses: el desenvolupament de la feina a distància haurà de ser
sufragat o compensat per l'empresa i no podrà suposar l'assumpció per part del treballador de despeses
relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva ac vitat laboral.
Dret a l'horari ﬂexible: la persona que desenvolupa la feina a distància podrà alterar l'horari de prestació
de serveis establert respectant la norma va sobre temps de treball i de descans, excepte, en el seu cas,
quant als temps de disponibilitat obligatòria o els límits que sobre aquest tema haguessin pogut establir-se
en l'acord de feina a distància.
Dret al registre horari adequat: el sistema de registre horari que es regula en l'art. 34.9 de l'ET s'haurà de
conﬁgurar de manera que reﬂecteixi ﬁdelment el temps que el treballador que fa feina a distància dedica a
l'ac vitat laboral, sense perjudici de la ﬂexibilitat horària, i que haurà d'incloure, entre altres, el moment
d'inici i ﬁnalització de la jornada i dels trams d'ac vitat, el temps d'ac vació i desac vació dels equips, així
com, en el seu cas, el temps dedicat a la preparació i realització de les tasques de cadascuna de les fases del
cicle de processament i lliurament.
Aplicació de la norma va preven va en la feina a distància: les persones que treballen a distància tenen
dret a una adequada protecció en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el que
s'estableix en la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, i la seva norma va de
desenvolupament.
Avaluació de riscos i planiﬁcació de l'ac vitat preven va: l'avaluació de riscos i la planiﬁcació de
l'ac vitat preven va de la feina a distància hauran de tenir en compte els riscos caracterís cs d'aquesta
modalitat de treball, posant especial atenció en els factors psicosocials, ergonòmics i organitza us. En
par cular, s'haurà de tenir en compte la distribució de la jornada els temps de disponibilitat i la garan a
dels descansos i desconnexions durant la jornada.
L'empresa haurà d'obtenir tota la informació sobre els riscos als quals està exposada la persona que
treballa a distància mitjançant una metodologia que ofereixi conﬁança respecte dels seus resultats, i
preveure les mesures de protecció que resul n més adequades en cada cas.
Quan l'obtenció de la informació exigís la visita per part de qui ngués competències en matèria
preven va al lloc en què es desenvolupa habitualment la feina a distància, s'haurà d'emetre un informe
escrit que jus ﬁqui aquest extrem que es lliurarà al treballador i als delegats de prevenció. Per la visita
serà necessari el permís del treballador.
Dret a la in mitat i a la protecció de dades: la u lització dels mitjans telemà cs i el control de la
prestació laboral mitjançant disposi us automà cs garan rà adequadament el dret a la in mitat i a la
protecció de dades, en els termes previstos en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garan a dels drets digitals, i s'haurà d'assegurar la idoneïtat, necessitat i
proporcionalitat dels mitjans de control u litzats, concretats en tres extrems:
La prohibició a l'empresa tant d'exigir que s'instal·lin programes o aplicacions en disposi us que
siguin propietat del treballador, com que s'u litzin aquests disposi us en el desenvolupament de la
feina a distància.
La remissió als convenis o acords col·lec us com a marc en el qual es podran especiﬁcar els termes
en els quals els treballadors podran fer ús per mo us personals dels equips informà cs posats a la
seva disposició per part de les empreses.
L'obligació que les empreses estableixin criteris d'u lització dels disposi us digitals -en l'elaboració
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dels quals haurà de par cipar la representació legal dels treballadors- respectant, en tot cas, els
estàndards mínims de protecció de la in mitat.
Atenció. L'empresa no podrà exigir la instal·lació de programes o aplicacions en disposi us propietat del
treballador, ni la u lització d'aquests disposi us en el desenvolupament de la feina a distància.
Dret a la desconnexió digital: les persones que treballen a distància, par cularment en el teletreball,
tenen dret a la desconnexió digital fora del seu horari de treball als termes establerts en l'art. 88 de la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre.
El deure empresarial de garan r la desconnexió comporta una limitació absoluta de l'ús dels mitjans
tecnològics de comunicació empresarial i de treball durant els períodes de descans, així com el respecte a
la durada màxima de la jornada i a qualssevol límits i precaucions en matèria de jornada que disposin la
norma va legal o convencional aplicables.
Mitjançant negociació col·lec va o acord d'empresa s'establiran els mitjans i mesures adequades per
garan r l'exercici efec u del dret a la desconnexió en la feina a distància i l'organització adequada de la
jornada de manera que sigui compa ble amb la garan a de temps de descans.
Drets col·lec us de les persones que treballen a distància:
- Igualtat de drets col·lec us: els treballadors a distància ndran dret a exercitar els seus drets de
naturalesa col·lec va amb el mateix con ngut i abast que la resta dels treballadors del centre al qual estan
adscrits.
- Representació dels treballadors: l'empresa haurà de subministrar a la representació legal dels
treballadors els elements necessaris per al desenvolupament de la seva ac vitat representa va, entre ells,
l'accés a les comunicacions i adreces electròniques d'ús en l'empresa i la implantació de l'escriptori virtual,
quan sigui compa ble amb la forma de prestació de la feina a distància.
S'haurà d'assegurar que no existeixen obstacles per a la comunicació entre els treballadors a distància i els
seus representants legals, així com amb la resta de treballadors.
- Par cipació en ac vitats sindicals: s'haurà de garan r que els treballadors a distància poden par cipar
de manera efec va en les ac vitats organitzades o convocades per la seva representació legal o per la
resta dels treballadors en defensa dels seus interessos laborals, en par cular, la seva par cipació efec va
presencial per a l'exercici del dret a vot en les eleccions a representants legals.
8. Com s'han d'emplenar les obligacions de l'empresa en matèria d'avaluació de riscos?
S'hauran de preveure en l'avaluació de riscos i en la planiﬁcació de l'ac vitat preven va els riscos
d'aquesta modalitat de treball, posant especial atenció en els factors psicosocials, ergonòmics i
organitza us. L'avaluació de riscos únicament afectarà la zona habilitada per a la prestació de serveis.
Quan complir aquesta obligació impliqui una visita al lloc triat per a la prestació de serveis a distància,
s'haurà d'emetre un informe escrit i requerirà el permís del treballador. En cas que no s'ob ngui, el
desenvolupament de l'ac vitat preven va per part de l'empresa es podrà efectuar amb base en la
determinació dels riscos que es derivi de la informació recaptada del treballador, segons les instruccions
del servei de prevenció.
9. Es pot exigir al treballador la instal·lació de programes en els disposi us de la seva propietat?
No es podrà exigir la instal·lació de programes o aplicacions en disposi us propietat del treballador, ni la
u lització d'aquests disposi us en la feina a distància. Les empreses hauran d'establir els criteris
d'u lització dels disposi us digitals, respectant els estàndards mínims de protecció de la in mitat, així
com els termes en els quals els treballadors podran fer ús per mo us personals dels equips informà cs
posats a la disposició del treballador.
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Els convenis o acords col·lec us podran especiﬁcar els termes dins dels quals els empleats poden fer ús
per mo us personals dels equips informà cs posats a la seva disposició per part de l'empresa per al
desenvolupament de la feina a distància, tenint en compte els usos socials i les par cularitats de la feina a
distància.
10. Quines facultats té l'empresa per veriﬁcar el compliment de les obligacions del treballador?
L'empresa podrà adoptar les mesures que es mi oportunes de vigilància i control, inclosa la u lització de
mitjans telemà cs, guardant en tot cas la consideració deguda a la dignitat del treballador.
11. Quin és el procediment judicial per a la reclamació sobre accés, reversió i modiﬁcació de la feina a
distància?
La norma incorpora un procediment judicial per tramitar reclamacions sobre accés, reversió i modiﬁcació
de la feina a distància (nou art. 138 bis de la Llei reguladora de la jurisdicció social).
L'iniciarà el treballador en el termini de 20 dies des de la nega va o disconformitat de l'empresa sobre la
seva proposta. El Jutjat podrà recaptar informe urgent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. El
procediment és urgent i se li donarà tramitació preferent, ﬁnalitzant per sentència, davant la qual no hi pot
haver recurs (excepte recurs de suplicació si s'hagués acumulat pretensió de rescabalament de perjudicis).
12. Què succeeix amb els acords de feina a distància que ja estan en vigor?
Entrada en vigor del RDL 28/2020, de treball a distància: la feina a distància entrarà en vigor a 20 dies des
del 23-09-2020 (és a dir, el 13 d'octubre de 2020), si bé per a la seva formalització per escrit té el termini
de tres mesos (ﬁns al 23-12-2020).
La norma serà aplicable a les relacions laborals vigents que es guessin regulades amb anterioritat a la
seva publicació per acords i convenis col·lec us, des del moment en què aquests perdin la seva vigència.
En cas que aquests no prevegin un termini de durada, aquesta norma serà aplicable en el termini d'un any
des de la seva publicació en el BOE tret que les parts signants n'acordin expressament un termini superior,
que com a màxim podrà ser de tres anys.
Des que aquesta norma sigui aplicable, les parts hauran de formalitzar l'acord de feina a distància en un
termini de tres mesos, igual que aquelles adaptacions o modiﬁcacions dels acords de feina a distància de
caràcter individual vigents, no derivats de convenis o acords col·lec us.
13. Té alguna especialitat respecte de la feina a distància prevista en la norma va COVID-19?
A la feina a distància implantada excepcionalment en aplicació de l'ar cle 5 del Reial decret llei 8/2020, de
17 de març, com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19, i
mentre que es man nguin, els con nuarà sent aplicable la norma va laboral ordinària.
En tot cas, l'empresa estarà obligada a dotar de mitjans, equips, eines, consumibles i manteniment que
exigeixi la feina a distància. En el seu cas, la negociació col·lec va establirà la forma de compensació de les
despeses derivades per a l'empleat d'aquesta manera de feina a distància, si exis ssin i no haguessin estat
compensats.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
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Criteri tècnic de la Inspecció de
Treball sobre les mesures de
prevenció i higiene per fer front a la
crisi sanitària
La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha publicat el criteri tècnic núm.
103/2020 sobre l'habilitació con nguda en el Reial decret 21/2020, de 9 de juny,
en relació amb les mesures de prevenció i higiene per fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la Covid-19 en els centres de treball.

L'informem que la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha publicat el criteri tècnic núm.
103/2020 sobre l'habilitació con nguda en el Reial decret 21/2020, de 9 de juny, en relació amb les
mesures de prevenció i higiene per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en els centres
de treball.
El criteri es divideix en dos apartats:
I.- ACTUACIONS INSPECTORES PER VIGILAR EL COMPLIMENT DE LES MESURES PREVISTES EN EL
RDL 21/2020
En aquest primer apartat s'analitza l'habilitació con nguda en el RDL 21/2020, de 9 de juny de mesures
urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
(introduïda pel RDL 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reac vació econòmica per fer front a l'impacte
de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge).
Es tracta de mesures de salut pública i no de mesures de prevenció de riscos laborals i s'habilitaran tres
col·lec us de funcionaris: Inspectors de Treball i Seguretat Social, Sotsinspectors Laborals escala de
Seguretat i Salut Laboral i Tècnics habilitats de les CCAA.
L'habilitació con nguda es refereix a la vigilància del compliment d'alguna, no totes, les mesures previstes
en l'art. 7 del RDL 21/2020, no s'inclouen les mesures previstes en l'apartat e) i respecte del d) únicament
les que es refereixen als treballadors. A més no s'exclou la necessitat de comunicar a les autoritats
sanitàries qualssevol altres incompliments en matèria de salut pública que es poguessin detectar com pot
ser la concurrència massiva de clients.
La vigència de l'habilitació s'estendrà ﬁns a la ﬁnalització de la situació de crisi sanitària . Respecte al
con ngut de l'habilitació s'estén a:
"Vigilar el compliment de les mesures en les empreses i centres de treball
Exigir-ne el compliment mitjançant requeriment
Estendre actes d'infracció
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Iniciar el procediment especial previst en el Reial decret 707/2002 quan es trac d'incompliments
en les administracions públiques"
Per això, estan excloses totes les mesures derivades de l'actuació inspectora per a les quals estan
habilitats els funcionaris de la ITSS con ngudes en laLlei 23/2015 (com podria ser la paralització de
treballs) sense perjudici que constatés incompliments de les mesures previstes en l'art. 7 citat
anteriorment que segons el parer de l'inspector impliqui riscos de contagi, podent remetre en aquest cas
informe a les autoritats sanitàries competents.
Respecte a l'àmbit subjec u de l'habilitació el subjecte responsable del compliment de les obligacions és
"el tular de l'ac vitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres i en tats" segons l'ar cle 7.
D'altra banda, segons l'art. 31.5 del mateix RDL, s'entén que el "subjecte responsable serà només
l'empresari que ngui aquella condició per ser part de la relació laboral, en els termes de l'art 1.2 de l'ET.
Així, no serà exigible la responsabilitat als tulars de centres respecte de treballadors en relació amb els
quals no osten n la condició de treballadors". El mateix s'aplicarà a les administracions públiques.
Respecte a l'àmbit espacial se centra en l'"entorn de treball" (art. 7). Quant als mitjans de transport
només es troben inclosos aquells en els qualses realitzi la feina, per la qual cosa no estarien inclosos
aquells llocs a la disposició dels treballadors per les empreses. Sí que estarien inclosos els allotjaments
quan són posats a disposició per l'empresari i en aquest àmbit s'inclou, no sols les mesures de seguretat i
salut sinó la comprovació de mesures a les quals es refereix aquesta habilitació, no obstant això, quan
aquest allotjament es trobi fora del centre de treball, -quan coincideixin amb el domicili dels treballadors-,
serà exigible l'obtenció del consen ment exprés o l'oportuna autorització judicial.
Quant a l'abast de l'actuació inspectora:
Art 7.1 a) del RDL: posar mesures de ven lació, neteja i desinfecció adequades a les
caracterís ques i intensitat d'ús dels centres de treball, conformement als protocols que
s'estableixin en cada cas. Per a la valoració de l'actuació es podran prendre com a referència les
mesures indicades pel Ministeri de Sanitat i l'Ins tut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.
Art 7. 1 b) del RDL: posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o
desinfectants amb ac vitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja
de mans: en aquest cas s'haurà d'atendre a l'objecte de l'actuació inspectora quant a si ens trobem
davant d'un incompliment de les mesures de salut pública o de prevenció de riscos laborals.
Art7.1 c) del RDL: adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i
l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el
manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els
treballadors. Quan això no sigui possible, s'haurà de proporcionar als treballadors equips de
protecció adequats al nivell de risc: "Aquí és fonamental considerar que l'obligació primera i
principal és que les empreses garanteixin que es man ngui la distància de seguretat interpersonal
de 1,5 metres com a mínim". "Solament, si no ha estat possible assolir la distància de seguretat a
través d'aquestes mesures, és quan sorgeix l'obligació de proporcionar als treballadors els equips
de protecció adequats al nivell de risc".
Art 7.1 d) del RDL: adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant
treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible
major aﬂuència: aquesta habilitació solament està prevista quan afec treballadors, i no n'hi ha
prou amb la mera planiﬁcació de les mesures sense la seva implementació. A més, es potenciarà l'ús
de cartells i senyalització que fomen les mesures d'higiene i prevenció.
S'assenyala, la "necessària i exigible par cipació que els treballadors i els seus representants han de
tenir en el procés d'aprovació de les mesures de protecció con ngudes en l'ar cle 7", l'incompliment
d'aquesta indicació sí que seria objecte d'infracció de l'art. 64.1 de l'ET que podria donar lloc a
requeriments i, en el seu cas, extensió de l'acta d'infracció.
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Les actuacions de comprovació es realitzaran preferentment mitjançant visita .
Respecte a les mesures derivades de l'actuació inspectora es podranformular requeriments , en lloc
d'iniciar el procediment sancionador, quan les circumstàncies així ho aconsellin. I respecte a l'extensió de
les actes d'infracció , d'acord amb l'art. 31.5 del RDL 21/2020, es crea un pus infractor especíﬁc, sent el
precepte infringit l'art. 7 del citat RDL, la conducta piﬁcada la de l'art. 31.5 del RDL i la qualiﬁcació serà
com a infracció greu. Quant al precepte sancionador el RDL es remet a laLISOS (text refós aprovat per
Reial decret legisla u 5/2000, de 4 d'agost, i per tant seran aplicable els ar cles 39 i 40 d'aquest text
legal.). També es podran estendre actes per obstrucció a la labor inspectora, conforme al que es preveu en
l'ar cle 50.
II.- ACTUACIONS DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL PER VIGILAR EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I LABORAL
Les mesures d'higiene i protecció previstes per prevenir i protegir als treballadors enfront del contagi per
SARS-CoV-2 en els centres de treball, han de ser aplicades per les empresessense perjudici del
compliment de la norma va sobre prevenció de riscos laborals i la norma va laboral , segons l'art. 7 del
RDL. És a dir, alhora que es determina una sèrie d'obligacions de salut pública especíﬁques per al seu
compliment en els centres de treball, s'indica expressament que les normes en matèria de prevenció de
riscos laborals i de caràcter laboral hauran de mantenir la seva vigència .
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
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És recomanable que els afectats per
un ERTO demanin al SEPE que
re ngui l'IRPF o a l'empresa que
faci ajustos en la retenció de l'IRPF
En un comunicat emès en la seva pàgina web, el Sindicat de Tècnics del Ministeri
d'Hisenda (GESTHA), manifesten obertament que «La declaració del pròxim any
suposarà més d'un disgust per als treballadors afectats per un expedient de
regulació temporal d'ocupació». Els treballadors acollits a un ERTO COVID-19 el
2020 ndran dos pagadors: la seva empresa i el Servei Públic d'Ocupació Estatal
(SEPE), i, per tant, l'obligació del contribuent de declarar l'IRPF, baixa des dels
22.000 euros als 14.000, la qual cosa unida a l'escassa o inexistent retenció
aplicada a la prestació per desocupació, trasllada la càrrega tributària a la
declaració de la renda de 2021.

L'informem que en un comunicat emès en la seva pàgina web, el Sindicat de Tècnics del Ministeri
d'Hisenda (GESTHA), manifesten obertament que la declaració de l'IRPF del pròxim any suposarà més
d'un disgust per als treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).
El Sindicat recorda que els treballadors a un ERTO COVID-19 ndran el 2020 dos pagadors: la seva
empresa i el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), i, per tant, l'obligació del contribuent de declarar
l'IRPF, baixa des dels 22.000 euros als 14.000, la qual cosa unida a l'escassa o inexistent retenció
aplicada a la prestació per desocupació, trasllada la càrrega tributària a la declaració de la renda de 2021.
Atenció. És recomanable que els afectats per un ERTO demanin al SEPE, que re ngui l'IRPF o a l'empresa
que faci ajustos en la retenció.
La prestació per desocupació és considerada com una renda subjecta a tributació i se li aplica la retenció
corresponent de l'IRPF, segons les caracterís ques circumstàncies personals i familiars de cada persona .
No obstant això, per la dinàmica de l'abonament de prestacions en períodes de suspensió de relacions
laborals per procediment de regulació d'ocupació, és poc probable la retenció a compte en concepte
d'IRPF, atès que els imports previstos de prestació no arriben al mínim obligatori exigit per les normes
tributàries per a l'aplicació de retenció.
És important recalcar que el percentatge aplicat, es determina en funció de les prestacions que està
previst que l'aturat percebi durant l'any ﬁscal, en tant que no es renunciï per escrit o se sol·lici l'aplicació
d'un nou pus superior.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
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Nota aclaridora del SEPE sobre
cobraments indeguts en prestacions
En determinades prestacions per ERTO és possible que, en consultar el rebut, es
vegi un cobrament indegut que no és real i que desapareixerà quan es realitzin les
regularitzacions per nents. Es recomana tornar a consultar l'estat de la prestació
més endavant, per comprovar que la situació s'ha regularitzat. De la mateixa
manera, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), en el procés de revisió de les
prestacions, està no ﬁcant a les persones beneﬁciàries de prestacions els
cobraments indeguts que es puguin haver originat.

El passat 27 d'agost el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) va emetre un nou avís alertant que en
determinades prestacions per ERTO és possible que, en consultar el rebut, es detec un cobrament
indegut que no és real i que desapareixerà quan es realitzin les regularitzacions per nents. Es recomana
tornar a consultar l'estat de la prestació més endavant, per comprovar que la situació s'ha regularitzat.
De la mateixa manera, l'Organisme, en el procés de revisió de les prestacions, està no ﬁcant als
beneﬁciaris de prestacions els cobraments indeguts que es puguin haver originat.
Aquelles persones que hagin rebut cobraments de manera indeguda rebran una no ﬁcació per procedir a
la seva devolució. Una vegada que s'hagi no ﬁcat aquest requeriment, l'interessat disposa de 30 dies
hàbils per realitzar aquest tràmit, sense recàrrecs ni interessos si es realitza en el termini corresponent.
Davant aquesta mena de no ﬁcacions, degudes al col·lapse originat per l'impacte de la COVID-19 en el
servei d'ocupació, els afectats es pregunten: QUIN TERMINI TINC PER AL RETORN DEL COBRAMENT
INDEGUT SENSE QUE SE M'APLIQUI EL RECÀRREC?
Com informa en el seu web el SEPE, quan un prestacionista percebi indegudament una prestació o subsidi
per desocupació, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) el convocarà perquè en el termini de deu dies
al·legui el que es mi oportú.
Transcorregut aquest termini, dictarà resolució assenyalant si ha percebut indegudament una prestació o
un subsidi per desocupació i la seva quan a. El termini de 30 dies a par r de la no ﬁcació de la resolució
del cobrament indegut per retornar la quan a que no corresponia.
L'ingrés s'haurà de realitzar en el compte que el SEPE li indicarà en la no ﬁcació.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
Una salutació cordial,
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El Suprem reaﬁrma la seva nova
doctrina sobre l'exempció en IRPF
de la indemnització obligatòria per
cessament dels alts direc us
Conﬁrma amb això el canvi de criteri iniciat en la sentència de novembre de 2019
en el qual assenyalava que el rellevant és el caràcter obligatori de la indemnització,
en una quan a mínima obligatòria de set dies de salari per any de treball, amb el
límit de sis mensualitats i, per tant, en aquesta quan a la indemnització està
exempta de tributació en l'IRPF.

L'informem que el Tribunal Suprem ha dictat una nova sentència amb data de 4 de setembre de 2020 en la
qual dictamina que els alts direc us tenen dret a gaudir d'un mínim ﬁscalment exempt en l'IRPF sobre les
indemnitzacions que percebin en ser acomiadats o cessats pels seus ocupadors.
Es tracta de la segona sentència en aquest sen t, que ﬁxa deﬁni vament els criteris a seguir i, per tant,
jurisprudència al·legable per la resta de Tribunals, i que ha de complir l'administració tributària després de
diverses controvèrsies sobre aquest tema amb l'Agència Tributària, així com amb el Tribunal, que any
enrere havia declarat íntegrament subjecta a l'IRPF la indemnització d'un alt direc u.
En el cas en qües ó, l'alt direc u havia pactat amb l'empresa una indemnització superior a la prevista per
l'Estatut dels Treballadors per als treballadors ordinaris, que a més va haver de ser posteriorment elevada
a un import brut que ﬁnalment va superar els 500.000 euros.
Cal tenir en compte que els alts càrrecs es regeixen per un Reial decret (1382/1985) que preveu la
llibertat de pactes entre el direc u i l'empresa.
El direc u va iniciar la seva reclamació contra Hisenda el 2013, en reclamar la rec ﬁcació de
l'autoliquidació de l'IRPF rela va a l'exercici 2012. Després d'esgotar la via administra va, va iniciar la via
judicial ﬁns a aconseguir una es mació judicial en el Tribunal Superior de Jus cia de Madrid, que va ﬁxar
que tota indemnització per acomiadament està subjecta a una exempció ﬁscal de set dies de salari per any
treballat amb el límit de sis mensualitats, que "ha de ser considerada com una indemnització mínima
obligatòria, per als supòsits de desis ment de l'ocupador d'un treballador d'alta direcció, ﬁns i tot en els
casos de pacte exprés, que exclogui tota indemnització per cessament".
Després d'elevar aquest conﬂicte al Suprem, l'Alt Tribunal ha ra ﬁcat aquest criteri que ja havia estat
ﬁxat en una sentència de novembre de 2019 establint que "en els supòsits d'ex nció del contracte d'alta
direcció per desis ment de l'empresari existeix el dret a una indemnització mínima obligatòria de set dies
de salari per any de treball, amb el límit de sis mensualitats, i, per tant, que aquesta quan a de la
indemnització està exempta de tributació en l'impost sobre la renda de les persones siques".
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Amb aquesta doctrina no es genera una eventual situació d'enriquiment injust de l'Administració respecte
de la renda que sobrepassi el límit obligatori de l'exempció perquè no es pot oblidar que el subjecte passiu
no va declarar les rendes percebudes en concepte d'indemnització per cessament.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
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Recordatori octubre 2020:
Declaració d'IVA, retencions i
pagaments fraccionats de renda i
societats
Recordi que el pròxim 20 d'octubre ﬁnalitza el termini per fer la presentació de
l'IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats i
renda corresponent al tercer trimestre del 2020. Per poder domiciliar el pagament
de les liquidacions, el termini ﬁnalitza el 15 d'octubre.

Li recordem que el mes d'octubre ha de fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i
del pagament fraccionat de societats (exercici en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i
professionals en es mació directa i objec va).
En concret, el pròxim dia 20 d'octubre s'ha de presentar i si escau procedir a l'ingrés del3r TRIMESTRE
2020 corresponent a l'IVA i al pagament fraccionat de l'IRPF en relació a les ac vitats empresarials i
professionals, així com a l'ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes
de capital.
En el cas de societats, els recordem també que elpròxim dia 20 d'octubre ﬁnalitza el termini per a
presentar el segon pagament fraccionat del 2020 de l'impost sobre societats.
Opció a canviar de percentatge sobre quota a percentatge sobre base en els pagaments fraccionats de
l'impost sobre societats
Li recordem que com a conseqüència de la COVID-19, el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de
mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, amb la ﬁnalitat d'adaptar el
càlcul aplicable a les liquidacions de l'impost a la realitat econòmica, va incorporar l'opció a canviar de
percentatge sobre quota a percentatge sobre base en els pagaments fraccionats de l'impost sobre
societats.
Així, es permet, per als períodes imposi us iniciats a par r de l'1 de gener de 2020 i amb efectes
exclusius per a aquest període, que els contribuents elvolum d'operacions dels quals no hagi superat la
quan tat de 600.000 euros exerceixin l'opció per realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la
base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini
ampliat pel Reial decret llei 14/2020 del pagament fraccionat determinat per aplicació de la citada
modalitat de base imposable. Per als contribuents que no hagin pogut exercir l'opció d'acord amb
l'anterior i l'import net del seu volum de negocis no sigui superior a 6.000.000 d'euroses preveu que
l'opció es pugui realitzar en el termini del pagament fraccionat que s'hagi de presentar en els 20 primers
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dies del mes d'octubre de 2020, determinat, igualment, per aplicació de la citada modalitat de base
imposable.
Aquesta mesura no serà aplicable per als grups ﬁscals que apliquin el règim especial de consolidació ﬁscal.
El contribuent que exerci l'opció conformement al comentat anteriorment, quedarà vinculat a aquesta
modalitat de pagament fraccionat, exclusivament, respecte dels pagaments corresponents al mateix
període imposi u.
Presentació del model 2020
Aquelles societats que nguin la condició de gran empresa (volum d'operacions superior a 6.010.121,04
euros durant els 12 mesos anteriors a l'inici del període imposi u a compte del qual es realitzen els
pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin
d'efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.
Aquest model 202 s'ha de presentar obligatòriament per via telemà ca (encara quan en conseqüència fos
"quota zero"), sempre observant el termini màxim de presentació, que ﬁnalitza el pròxim 21 de octubre
(tret que es domiciliï el pagament, i en aquest cas el termini de presentació ﬁnalitza el 15 d'octubre).
Per aquest mo u, els preguem que, com més aviat millor, ens facili n tota la documentació així com
aquelles dades que els sol·licitem per poder realitzar la confecció i presentació d'aquestes declaracions.
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Des del gener del 2021 s'amplia el
permís de paternitat a 16 setmanes
Des de l'1 de gener i ﬁns a 31 de desembre de 2020, el permís per paternitat
s'estableix en 12 setmanes, les 4 primeres de les quals s’han de gaudir després del
naixement del ﬁll de manera ininterrompuda immediatament després del part.
Des de l'1 de gener de 2021, de 16 setmanes (les sis primeres després del part).

Li recordem que el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, per tal d'incen var la coresponsabilitat familiar,
va dur a terme una reforma notòria de l'Estatut dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social
pel que fa a la maternitat i paternitat. En concret, va equiparar la durada dels drets de tots dos progenitors
a 16 setmanes, amb una aplicació gradual en el permís per paternitat.
En atenció a l'anterior, l'informem que des de l'1 de gener i ﬁns a 31 de desembre de 2020, el permís per
paternitat s'estableix en 12 setmanes, les 4 primeres de les quals que s'han de gaudir després del
naixement del ﬁll de manera ininterrompuda immediatament després del part. I des de l'1 de gener de
2021, de 16 setmanes (les sis primeres després del part). Les 8 setmanes restants el pare les podrà gaudir
de manera con nuada o interrompuda, en règim de jornada completa o parcial, durant el primer any de
vida del ﬁll. La mare biològica podrà cedir a l'altre progenitor ﬁns a dues setmanes del seu període de
suspensió de gaudi no obligatori.
Es tracta d'un dret individual i intransferible sense que es pugui transferir a l'altre progenitor.
Per poder sol·licitar aquest permís, és necessari estar aﬁliat i donat d'alta en la Seguretat Social i tenir
cobert un període de co tzació de 180 dies dins dels set anys anteriors a la data d'inici d'aquest permís o,
tenir 360 dies co tzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.
Atenció. En el moment que el seu empleat hagi gaudit dels períodes obligatoris després del part (quatre
setmanes en 2020 i sis en 2021), ngui en compte:
L'afectat podrà optar per gaudir la resta de la paternitat de manera seguida, o bé per períodes
setmanals ﬁns que el seu ﬁll compleixi 12 mesos. En tot cas, haurà de comunicar a la seva empresa
amb una antelació mínima de 15 dies el gaudi de cada període setmanal (o el gaudi acumulat
d'aquests períodes).
Així mateix, previ acord amb la seva empresa (del qual vostè es pot oposar), el gaudi de la resta de la
paternitat podrà ser a temps complet o a temps parcial.
La paternitat s'inicia de manera immediata després del part. Això implica que el permís retribuït de dos
dies que exis a per naixement de ﬁll (a càrrec de l'empresa) s'ha derogat, per la qual cosa el seu empleat ja
no el podrà gaudir.
Quant al permís derivat d'adopció d'un menor , per a l'any 2021 se situa en 16 setmanes (ampliables
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segons supòsits) per a cada progenitor, de les quals 6 setmanes obligatòries s'hauran de gaudir de manera
ininterrompuda i a jornada completa després de l'adopció. Les 10 setmanes restants, en períodes
setmanals, de forma acumulada o ininterrompuda, dins dels 12 mesos següents a la resolució judicial o
decisió administra va.
En el següent quadre trobarà tots els detalls i a quant ascendirà aquest permís a par r de l'any pròxim:

En el cas dels empleats públics, pot consultar la durada en aquest enllaç
.
Per a més informació vegeu aquest enllaç.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.

44 // Octubre 2020

CIRCULAR INFORMATIVA

COVID-19

Noves mesures per a l'agilitació del
procés de tramitació de l'ingrés
mínim vital
El Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de feina a distància, introdueix una
reforma en els procediments de reconeixement de la prestació no contribu va de
l'ingrés mínim vital (IMV), amb la ﬁnalitat de donar cobertura al nombre més gran
de persones en el menor temps possible. Les sol·licituds que s'haguessin presentat
abans de l'1 de gener de 2021 veuran, si escau, reconeguda la prestació amb
efectes de l'1 de juny d’aquest any.

L'informem que el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, introdueix una
reforma en els procediments de reconeixement de la prestació no contribu va de l'ingrés mínim vital
(IMV), amb la ﬁnalitat de donar cobertura al nombre més gran de persones en el menor temps possible.
Amb aquesta ﬁ, es pretén reforçar l'agilitat del procediment a través del qual es reconeix aquesta
prestació, reforçar la seguretat jurídica i corregir les disfuncionalitats detectades en els mesos de vigència,
aconseguint així que les persones i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat econòmica puguin
accedir a la prestació com més aviat millor.
Les modiﬁcacions, que entren en vigor el mateix dia de publicació del RDL 28/2020 23
( de setembre de
2020) són les següents:
1. Requisits d'accés
Quant als requisits d'accés s'elimina aquell que havien de complir tots els beneﬁciaris, es guessin o no
integrats en una unitat de convivència, d'estar inscrits com a demandants d'ocupació en el cas que no
es guessin treballant i fossin majors d'edat o menors emancipats.
Igualment, les persones d'almenys 23 anys i menors de 30 anys en la data de sol·licitud que visquessin
soles, o que, compar nt domicili amb una unitat de convivència, no s'hi integressin, hauran d'haver ngut
residència legal i efec va a Espanya, i haver viscut de manera independent, durant almenys els 3 anys
immediatament anteriors a la data indicada.
2. Acreditació dels requisits
S'introdueixen les següents novetats:
L'existència de la unitat de convivència s'acreditarà amb el llibre de família, cer ﬁcat del registre
civil, i amb els dades que consten en els padrons municipals rela us als inscrits en el mateix
habitatge. A aquest efecte l'Ins tut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ndrà accés a la base de
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dades de coordinació dels padrons municipals de l'Ins tut Nacional d'Estadís ca (INE) per a la
conﬁrmació dels requisits exigits.
Això no obstant, quan no se'n pugui deduir la coincidència amb les dades que s'hagin fet constar en la
sol·licitud de la prestació se sol·licitarà l'aportació del corresponent cer ﬁcat d'empadronament, històric i
col·lec u del període requerit en cada supòsit, referits als domicilis on resideixen o han residit els
membres de la unitat de convivència, expedit per l'Ajuntament.
Tant les dades ob ngudes de l'INE com, en el seu cas, el cer ﬁcat d'empadronament, serviran igualment
per acreditar l'existència de la unitat de convivència o que el sol·licitant viu sol o compar nt domicili amb
una unitat de convivència de la qual no forma part.
A l'efecte de les dades rela ves al padró municipal de conformitat amb el que es preveu en els paràgrafs
anteriors, no es requerirà el consen ment de les persones empadronades en el domicili del sol·licitant.
L'existència de parella de fet s'acreditarà mitjançant la cer ﬁcació de la inscripció en algun dels
registres especíﬁcs existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o
document públic en el qual cons la cons tució d'aquesta parella. Tots dos s'hauran d'haver produït
amb una antelació mínima de 2 anys respecte a la data de la sol·licitud de la prestació.
L'inici dels tràmits de separació o divorci, o la seva existència,s'acreditarà amb la presentació de la
demanda o amb la corresponent resolució judicial.
L'acreditació d' haver viscut de manera independent respecte als progenitors , tutors o acollidors,
durant almenys 3 anys segons el que es preveu en l'ar cle 7.2, s'efectuarà mitjançant les dades
facilitades per l'INE o, en el seu cas, el cer ﬁcat d'empadronament històric i col·lec u en el qual
cons n totes les persones empadronades en el domicili del sol·licitant durant aquest període. A
l'efecte de les dades rela ves al padró municipal, no es requerirà el consen ment de les persones
empadronades en el domicili del sol·licitant.
La condició de víc ma de violència de gènere s'acreditarà per qualsevol dels mitjans establerts en
l'ar cle 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre.
La condició de víc ma de tràﬁc d'éssers humans i d'explotació sexual s'acreditarà a través d'un
informe emès pels serveis públics encarregats de l'atenció integral a aquestes víc mes o pels
serveis socials, així com per qualsevol altre mitjà d'acreditació que es determini reglamentàriament.
3. Tramitació
S'anteposa, dins dels requisits necessaris per a l'admissió de la sol·licitud, la comprovació de la
vulnerabilitat econòmica dels beneﬁciaris, tant si viuen solos com si formen part d'una unitat de
convivència, en funció de les dades declarades en la sol·licitud presentada.
S'aclareix, no obstant això, la possibilitat de la seva deses mació si durant la instrucció del procediment
l'en tat gestora efectués comprovacions que determinessin l'incompliment del requisit de vulnerabilitat.
S'amplien de 3 a 6 els mesosde termini per part de l'INSS per a dictar la resolució i no ﬁcar-la , que
comencen a comptar des de l'entrada en el registre de la sol·licitud, i s'entén que ha estat deses mada una
vegada transcorregut el termini.
4. Obligacions de les persones beneﬁciàries
Se n'inclou una de nova, de tal forma que hauran decomunicar qualsevol canvi de domicili o de situació
en el padró municipal que afec els tulars o a qualsevol altre membre que formi part de la unitat de
convivència, en el termini de 30 dies naturals des que es produeixin.
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Així mateix, es preveuen diversos canvis, com són:
La necessitat de comunicació i jus ﬁcació de les sor des a l'estranger per períodes, con nuats o no,
superiors a 90 dies naturals durant cada any natural, tant respecte del tular com dels integrants
de la unitat de convivència.
L'eliminació de l'exigència als tulars de l'IMV d'estar inscrits com a demandants d'ocupació en el
moment de la sol·licitud, passant el con ngut de l'obligació a lanecessitat d'acreditar, dins dels 6
mesos següents a la no ﬁcació de la resolució per la qual es concedeix la prestació,que ﬁguren
inscrits com a demandants d'ocupació, excepte en una sèrie de supòsits:
1r Estar cursant estudis reglats i ser menor de 28 anys. Si escau, el termini de 6 mesos per acreditar la
inscripció com a demandant d'ocupació s'iniciarà en la data en què el beneﬁciari compleixi 28 anys.
2n Tenir subscrit el conveni especial regulat en el Reial decret 615/2007, d'11 de maig, pel qual es regula
la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència.
3r Estar percebent una pensió contribu va d'incapacitat permanent en grau d'absoluta o gran invalidesa,
una pensió d'invalidesa no contribu va o una pensió de jubilació contribu va o haver complert els 65
anys.
4t Estar afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 65%.
5è Tenir reconeguda una situació de dependència, conforme al que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Respecte a les persones integrants de la unitat de convivència, també es transforma l'obligació, de tal
forma que tampoc s'exigeix estar inscrits com a demandants d'ocupació, i n'hi haurà prou si s'acredita en
els 6 mesos següents, amb les mateixes excepcions i manera d'acreditació que els tulars.
5. Prestacions econòmiques transitòries d'ingrés mínim vital ﬁns al 31 de desembre de 2021.
Es preveu l'extensió de les prestacions econòmiques transitòries de l'IMV ﬁns al 31 de desembre de
2021, de tal forma que a par r de l'1 de gener de 2022 la prestació transitòria esdevindrà en la prestació
de l'IMV sempre que l'interessat reuneixi els requisits i apor abans del 31 de desembre de 2021 la
documentació que a aquest efecte li sigui requerida per l'INSS.
En un altre cas es reprendrà la percepció de l'assignació econòmica per ﬁll a càrrec sempre que es
man nguin els requisits.
Davant la complexitat en la tramitació, s'amplia el període d'efecte retroac u . Així, les sol·licituds que
s'haguessin presentat abans de l'1 de gener de 2021 veuran, si escau, reconeguda la prestació amb efectes
de l'1 de juny d'enguany.
6. Procediments per al reconeixement de l'ingrés mínim vital iniciats abans de l'entrada en vigor del
present RDL 28/2020 en els quals no s'hagi dictat resolució expressa
S'estableixen les pautes a seguir en els procediments per al reconeixement de l'IMV iniciats abans la seva
entrada en vigor en els quals no s'hagi dictat resolució expressa. D'aquesta manera:
El termini per resoldre i no ﬁcar serà el de 6 mesos, encara que a la data d'entrada en vigor del
present RDL 28/2020 hagin transcorregut 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud. A aquest
efecte, el període transcorregut sense haver-se dictat resolució expressa serà ngut en compte per
al còmput dels 6 mesos esmentats.
Amb independència de l'estat en què es trobi el procediment per al reconeixement de la prestació
econòmica a l'entrada en vigor d'aquesta disposició transitòria, es comprovarà el compliment pels
47 // Octubre 2020

CIRCULAR INFORMATIVA

COVID-19

interessats de la condició de vulnerabilitat, com a requisit necessari per poder con nuar la seva
tramitació. En el cas que no quedés acreditat aquest requisit, es dictarà resolució declarant la
impossibilitat de con nuar la tramitació del procediment.
Enfront d'aquesta resolució, es podrà interposar reclamació administra va prèvia en matèria de
prestacions de Seguretat Social, i l'objecte de la qual es limitarà a conèixer sobre la possibilitat de seguir el
procediment, per raó del compliment del requisit de vulnerabilitat, per la qual cosa l'es mació de la
reclamació prèvia ndrà com a únic efecte, permetre seguir la tramitació administra va.
La con nuació del procediment no obstarà a la deses mació de la sol·licitud si l'en tat gestora efectués
noves comprovacions que determinessin l'incompliment del requisit de vulnerabilitat.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
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