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Anàlisi del Reial Decret-Llei 11/2020, de mesures urgents  

de caràcter Laboral per fer front al COVID-19 
 

El Reial Decret-Llei 11/2020, d'1 d'abril de 2020, estableix un nou paquet de mesures de caràcter 
social dirigides al suport a treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables, així com 
actuacions encaminades a donar suport a empreses i autònoms. 
 
Pel que fa a les implicacions en l'àmbit Laboral destacarem: 
 

1. Moratòria Cotitzacions Seguretat Social 

Moratòria de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi 
inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que ho sol·licitin i compleixin els requisits i 
les condicions que s'establiran mitjançant una Ordre Ministerial. 
 
La moratòria que sigui concedida afectarà al pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social 
i per conceptes de recaptació conjunta, el període de meritació dels quals, en el cas de les 
empreses estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020 (pagaments entre maig i juliol) 
i, en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les 
activitats que realitzin no s'hagin suspès en ocasió de l'estat d'alarma. 
 
Aquesta moratòria no serà aplicable als codis de compte de cotització pels que les empreses 
hagin obtingut exempcions en el pagament de l'aportació empresarial, així com en les quotes de 
recaptació conjunta, com a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i 
reducció de jornada per força major vinculada al COVID-19. És a dir, les empreses que hagin 
sol·licitat un ERTO per causa del COVID-19, no podran acollir-se a aquesta moratòria. 
 
Les sol·licituds de moratòria s'hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social 
dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d'ingrés corresponents als 
períodes de meritació. 
 
 

2. Ajornament de deute a interès de 0,5% 

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat 
Social, sempre que no tinguin cap altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l'ajornament en 
el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, el termini reglamentari d'ingrés dels 
quals tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020, en els termes i condicions establerts en 
la normativa de Seguretat Social, sent d'aplicació un interès del 0,5% en lloc del que preveu 
l'article 23.5 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. Aquestes sol·licituds 
d'ajornament s’hauran d'efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini 
reglamentari d'ingrés anteriorment assenyalat. 
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3. Contractes temporals 

Seran beneficiàries del subsidi d'atur excepcional per fi de contracte temporal, inclosos els 
contractes d'interinitat, formatius i de relleu, les persones treballadores a qui se'ls hagués 
extingit un contracte de durada determinada de, com a  mínim, dos mesos de durada, amb 
posterioritat a la declaració de l'estat d'alarma, i no comptaran amb la cotització necessària per 
accedir a una altra prestació o subsidi. 
 
Aquest subsidi d'atur excepcional serà incompatible amb la percepció de qualsevol renda 
mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol 
Administració Pública i, consistirà en un ajut mensual del 80 per cent de l'Indicador Públic de 
Renda d'Efectes Múltiples mensual vigent , equivalent a uns 440 euros, amb una durada d'un 
mes, ampliable si així es determina per Reial Decret-Llei. 
 
El present subsidi extraordinari d'atur per fi de contracte temporal serà aplicable encara que el 
fet causant s'hagi produït amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret-Llei, 
sempre que s'haguessin produït amb posterioritat a la declaració de l'estat d'alarma . 
 
 

4. Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total 

Amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l'inici de la situació de confinament, i mitjançant 
el corresponent comunicat de baixa, s'estendrà aquesta protecció a aquell treballador obligat a 
desplaçar-se de localitat i tingui obligació de prestar els serveis essencials als quals es refereix el 
Reial Decret-Llei 10/2020, sempre que s'hagi acordat el confinament de la població on tingui el 
seu domicili i li hagi estat denegada de forma expressa la possibilitat de desplaçar-se per 
l'autoritat competent, no pugui realitzar el seu treball de forma telemàtica per causes no 
imputables a l'empresa per a la qual presta els seus serveis o al propi treballador i no tingui dret 
a percebre cap altra prestació pública. 
 
L'acreditació de l'acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la 
possibilitat de desplaçament es realitzarà mitjançant certificat expedit per l'ajuntament del 
domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de salut. De la mateixa manera, la 
impossibilitat de realització de la feina de forma telemàtica s'ha d'acreditar mitjançant un 
certificat de l'empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte propi 
davant del mateix òrgan del servei públic de salut. 
 
 

5. Subsidi per cura de menor  

S'estableix la compatibilitat del subsidi per cura de menor i prestació per desocupació o 
cessament d'activitat durant la permanència de l'estat d'alarma. Així, durant la permanència de 
l'estat d'alarma, el subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, que 
vinguessin percebent els treballadors per compte d'altri a 14 de març de 2020, no es veurà 
afectat per la suspensió del contracte i reducció de jornada que tinguin la seva causa en els ERTO 
vinculats al COVID-19. 
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6. Altres mesures de protecció a les empreses i autònoms 

 

a) Ajornament de préstecs concedits per les Comunitats Autònomes i Entitats Locals 

S'adopten així mateix mesures per a l'ajornament extraordinari del calendari de 
reemborsament de préstecs concedits per Comunitats Autònomes i Entitats Locals a 
empresaris i autònoms afectats per la crisi sanitària. Per optar a aquest ajornament 
extraordinari és necessari que la crisi sanitària provocada pel COVID-19 o les mesures 
adoptades per a pal·liar la mateixa hagin originat en aquestes empreses o autònoms 
períodes d'inactivitat, reducció significativa en el volum de les vendes o interrupcions en el 
subministrament en la cadena de valor que els dificulti o impedeixi atendre el pagament. 
 

 
b) Flexibilització pagament subministraments 

S'estableixen així mateix, diverses mesures perquè els autònoms i les empreses que s'hagin 
vist afectats pel COVID-19 puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com 
la llum, l'aigua o el gas, arribant fins i tot a la possibilitat de suspendre el seu pagament. Les 
quantitats degudes s'abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de 
l'Estat d'Alarma. 
 

 
c) Flexibilització de diverses activitats i processos de l'Administració 

Així, es modifica el moment i termini per aportació de garanties en les convocatòries de 
préstecs concedits per la SGIPYME pendents de resolució en el moment d'entrada en vigor 
del Reial Decret 462/2000, de 14 de març. 
 
També s'estableix el refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME. 
 
D'altra banda, s'estableix la devolució de despeses i concessió d'ajuts per cancel·lació 
d'activitats de promoció del comerç internacional i altres esdeveniments internacionals. En 
aquest sentit, s'habilita a ICEX España Exportación e Inversiones per a la devolució a les 
empreses que hagin incorregut en despeses no recuperables en aquesta o futures edicions, 
de les quotes pagades per a la participació en les fires, o altres activitats de promoció de 
comerç internacional , que hagin estat convocades per l'entitat, quan aquestes siguin 
cancel·lades, greument afectades o ajornades per l'organitzador com a conseqüència del 
COVID 19. 
 
Finalment, amb caràcter general es suspèn, sense necessitat de sol·licitud prèvia i durant un 
període d'un any, el pagament d'interessos i amortitzacions corresponents a préstecs 
concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme a l'empara de les Ordres referides als 
programes EMPRENDETUR. 

 

 

L’equip de Bové Montero y Asociados segueix treballant de forma remota i està a la seva 

disposició per aclarir-li qualsevol dubte que pugui tenir al respecte i seguir donant-li suport en 

tot allò que necessiti. 

 


