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REIAL DECRET-LLEI 15/2020 

 

Avui, 22 d’abril de 2020 s’ha publicat el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents 

complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, que aprova una sèrie de mesures, 

organitzades en 5 blocs, de les quals es destaquen les principals en matèria laboral i de seguretat social:  

 

Mesures de protecció dels ciutadans 

 Ampliació excepcional de dos supòsits que tindran la consideració de situació legal de 

desocupació, permetent als treballadors accedir a les prestacions: 
 

↘ L’extinció de la relació laboral durant el període de prova, per voluntat de l’empresa, 

produïda a partir del dia 9 de març de 2020 i amb independència de la causa per la qual 

s’hagués extingit la relació laboral anterior. 
 

↘ Les persones treballadores que haguessin resolt voluntàriament la seva última relació 

laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per tenir una oferta d’ocupació ferma 

(compromís de subscripció de contracte), per part d’una altra empresa, si aquesta hagués 

desistit del mateix a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19. 

 

 Ampliació dels ERTO de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major, que 

podran afectar a treballadors no essencials, d’activitats considerades essencials (en general 

aquelles que hagin de mantenir-se obertes en virtut de l’estat d’alarma).  

 

 Modificació de l’accés a les prestacions d’atur, pels treballadors fixos discontinus, que podran 

beneficiar-se de les mateixes encara que no disposin del període mínim de carència necessari, i 

sense que el període consumit de prestació contributiva computi a efectes de la duració màxima 

d’aquesta, en els següents supòsits: 
 

↘ Treballadors fixos discontinus que es trobin en situació d’inactivitat, quan la seva empresa 

hagi adoptat un ERTO per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives 

o de producció, i que de no ser per l’emergència sanitària haguessin estat cridats per iniciar 

la seva prestació de serveis.  
 

↘ Treballadors fixos discontinus que vegin interrompuda la seva activitat, durant períodes 

que de no ser per l’emergència sanitària, haguessin sigut d’activitat, i a conseqüència d’això 

passen a ser beneficiaris de la prestació per atur, podran tornar a percebre-la, amb un límit 

màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal dedesocupació. 
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↘ Les persones treballadores que acreditin que, a conseqüència de l’emergència sanitària, no 

han pogut reincorporar-se a la seva activitat en la data que estava prevista i fossin 

beneficiàries de prestacions en aquell moment, no veuran suspès el dret a la prestació o al 

subsidi que anessin percebent. 
 

↘ Els treballadors que hagin vist interrompuda la seva activitat i els que no haguessin pogut 

reincorporar-se a la mateixa a conseqüència de la COVID-19 i manquessin del període 

d’ocupació cotitzat necessari per obtenir la prestació per desocupació, tindran dret a una 

nova prestació contributiva, que podrà percebre’s fins a la data que tingui lloc la 

incorporació al seu lloc de treball, amb un límit màxim de 90 dies. 

 

 Ajornament en el pagament dels deutes a la Seguretat Social dels mesos d’abril a juny de 2020: es 

modifica el contingut de l’article 35 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, per clarificar 

que: 
 

↘ L’import del deute ajornat s’amortitzarà mitjançant pagaments mensuals durant un màxim 

de 4 mesos per cada mensualitat ajornada, sense que el termini per la devolució de totes 

les mensualitats ajornades puguin excedir de 12 mesos.  
 

↘ La sol·licitud de l’ajornament suspendrà el procediment recaptatori i el deutor serà 

considerat al corrent de pagament.  
 

↘ L’ajornament de deute serà incompatible amb la moratòria regulada en l’article 34 del 

mateix Reial Decret-llei 11/2020. 

 

 

Mesures per reduir les despeses de pymes y autònoms 

 Moratòria en el pagament d’arrendaments per ús diferent d’habitatge amb grans tenidors: 

s’aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves 

pròrrogues i mensualitats següents, prorrogables una a una, sense que puguin superar-se els quatre 

mesos. La renta s’ajornarà, sense penalització ni meritació d’interessos, mitjançant el 

fraccionament de les quotes en un termini de dos anys. 

 

 Moratòria en el pagament d’arrendaments per ús diferent d’habitatge amb persones físiques o 

jurídiques que no siguin grans tenidors: la moratòria en aquest cas no serà automàtica i haurà de 

sol·licitar-se a l’arrendador en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-

llei, sempre que les parts no haguessin arribat ja a un altre acord. Així mateix, les parts podran 

https://www.bufetepedrola.com/es/real-decreto-ley-11-2020-nuevas-medidas-sociales-y-economicas/
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disposar lliurement de la fiança prevista pel pagament total o parcial d’alguna o algunes 

mensualitats de la renda.  

 

 Requisits per l’accés a les anteriors moratòries, que hauran d’acreditar-se per l’arrendatari davant 

l’arrendador: 
 

↘ Autònoms: 

- Estar afiliat i en alta en el RETA en la data de declaració de l’estat d’alarma.  

- Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de la declaració de l’estat 

d’alarma. 

- Si l’activitat no ha quedat obligatòriament suspesa, s’haurà d’acreditar la reducció de 

la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita la moratòria, d’almenys un 

75% en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany dit 

mes referit a l’any anterior. 
 

↘ PYMES: 

- Que no se superen els límits establerts en l’article 257.1 de la Ley de Sociedades de 

Capital. 

- Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de la declaració de l’estat 

d’alarma. 

- Si l’activitat no ha quedat obligatòriament suspesa, s’haurà d’acreditar la reducció de 

la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita la moratòria, d’almenys un 

75% en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany dit 

mes referit a l’any anterior. 

 

 

Mesures per facilitar l’ajust de l’economia i protegir l’ocupació 

 Pròrroga de la preferència pel treball a distància i del dret d’adaptació de l’horari i reducció de 

jornada, previstos en els articles 5 i 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Aquestes 

mesures es mantindran vigents fins transcorreguts dos mesos de la finalització de l’estat d’alarma, 

si bé podran ser novament prorrogades. 

 

Barcelona, a 22 d’abril de 2020. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
https://www.bufetepedrola.com/es/aspectos-laborales-del-real-decreto-ley-8-2020/

