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Nota informativa en relació al Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades 
mesures urgents en matèria d'ocupació agrària (BOE núm. 98, 08-04-2020)  

 

 

El RDLL 13/2020 adopta mesures urgents de caràcter temporal, amb la finalitat d'establir una sèrie de disposicions 
en matèria d'ocupació agrària que compleixin amb el triple objectiu de: 

 Garantir el normal aprovisionament dels mercats, 

 Mantenir la renda de la població que més  necessiti de l'activitat i sostenibilitat agràries 

 Millora de les condicions sociolaborals de la població, assegurant augments en els ingressos per a les 
persones en situació de desocupació o cessament d'activitat. 

Les mesures incloses en el RDLL estan orientades a afavorir la contractació de mà d'obra del sector primari. 
Solucionant també un problema col·lateral en matèria de renda dels particulars que s'hagin pogut veure afectats 
per la crisi sanitària. De la mateixa manera, s'assegura que els responsables de les explotacions primàries que es 
vegin impossibilitats per proveir-se de mà d'obra temporera suficient per atendre les seves necessitats estacionals, 
trobin un sistema que faci front a aquesta situació conjuntural. 

Les mesures que pren la norma són: 

 Permetre la compatibilitat de la prestació per desocupació o altres prestacions de caràcter social o laboral, 
amb l'acompliment de tasques agràries per part de la població pròxima als llocs de cultiu que pugui atendre 
les necessitats laborals sense generar desplaçaments excessius i en plena conformitat amb les normes de salut 
pública acordades per l'autoritat competent. És a dir qualsevol treballador que accepti un contracte temporal 
d’aquestes característiques no es veurà perjudicat, amb independència que percebi o no algun tipus de 
subsidi, ajuda o prestació de caràcter social o laboral, contributiva o no contributiva. 

 També es podran beneficiar de la compatibilitat amb la prestació per desocupació aquells treballadors els 
contractes dels quals s'hagin vist temporalment suspesos com a conseqüència del tancament temporal de 
l'activitat conforme a l’art. 47 del TRLET.  

 Les mesures de flexibilització d'aquest RDLL són incompatibles amb les prestacions per desocupació que 
tinguin el seu origen en l'aplicació dels article 22, 23 i 25 del RDLL 8/2020 (ERTE per la COVID19), perquè el 
Sistema Nacional d'Ocupació ja proveeix d'un mecanisme especial per a subvenir les necessitats més 
peremptòries i de caràcter estrictament temporal dels treballadors afectats per reduccions en l'activitat dels 
seus ocupadors. 

 També es poden acollir a aquest sistema, els treballadors que tinguin un permís de treball que finalitzi en el 
període comprès entre la declaració de l'estat d'alarma i el 30 de juny de 2020, així com de joves nacionals de 
tercers països, que es trobin en situació regular, entre els 18 i els 21 anys. 

Per a poder accedir a aquest tipus de contractes: 

 l'empresari haurà d'assegurar en tot moment la disponibilitat de mitjans de prevenció apropiats enfront de la 
COVID-19.  

 els treballadors contractats hauran de tenir el seu domicili (o el lloc de residència temporal) en alguna localitat 
pròxima al lloc en el qual s'ofereixi el contracte de treball.  

 El salari s'abonarà per transferència bancària en el compte indicat pel treballador en el contracte.  

 En tot cas, la remuneració mínima que s'ha d'aplicar, amb independència del sector on procedeixi el 
treballador, ha de ser la que correspongui segons Conveni Col·lectiu vigent que resulti d'aplicació i en tot cas, 
el del SMI recollit en el RD 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 
2020. 

Les Delegacions i, en el seu cas les Subdelegacions del Govern establiran els mecanismes de coordinació precisos 
amb el Sistema Nacional d'Ocupació i amb els agents socials per assegurar la correcta aplicació del que disposa el 
RDLL. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
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També s'incorporen determinades modificacions puntuals en matèria de Seguretat Social en els RDLL 6/2020, 
8/2020 i 11/2020, destinades a aclarir la redacció i a desenvolupar aspectes concrets de gestió de les prestacions 
establertes en els mateixos i de flexibilització de tràmits, d'acord amb la situació d'excepcionalitat. En aquest 
sentit, davant el tancament de les oficines d'atenció i informació al ciutadà de les diferents entitats gestores de la 
Seguretat Social i de les oficines de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal, s'adopten determinades 
mesures extraordinàries de simplificació per a la tramitació dels procediments que permetin a les entitats gestores 
resoldre de manera provisional en matèria de prestacions de la Seguretat Social i de protecció social. 

També es modifica la DA 15a del RDLL 11/2020 que incorpora a l'ordenament jurídic els efectes de la compatibilitat 
de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari dels professionals sanitaris. També se’ls 
amplia la cobertura de la protecció de Seguretat Social a totes les contingències, tant per malaltia comuna com 
per malaltia professional i per accident sigui o no de treball, inclòs l'accident “in itinere”, no essent aplicable a 
aquests professionals, durant el temps que romanguin en aquest règim de compatibilitat, els límits de protecció 
que les normes de Seguretat Social preveuen per a la jubilació activa, la qual cosa provoca la necessitat de 
modificar els apartats 4 i 5 de la disposició addicional citada. 

Per tal d’estimular la fabricació de productes sanitaris, així com la recerca clínica tant en relació amb medicaments 
com amb productes sanitaris s’eximeix l’aplicació de les taxes previstes en els procediments d'autorització 
d'assajos clínics per a la recerca de medicaments relacionats amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en 
els procediments de llicència prèvia de funcionament, en relació amb llicències excepcionals per a la fabricació 
dels productes sanitaris necessaris per a la protecció de la salut pública i per a garantir el proveïment en la situació 
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com en els procediments d'autorització de recerques clíniques 
amb productes sanitaris, realitzades en relació amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

El RDL entrarà en vigor el dia 09-04-2020 i estarà vigent fins al 30-06- 2020. Però les mesures previstes en la DA 
3a mantindran la seva eficàcia fins que, després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma, es normalitzi 
el funcionament de les oficines d'atenció i informació al ciutadà de les diferents entitats gestores de la Seguretat 
Social, la qual cosa es determinarà mitjançant una resolució que es publicarà al BOE. 

També les mesures previstes en l'apartat 1 de la DA 4a mantindran la seva eficàcia fins que, després de la 
finalització de la vigència de l'estat d'alarma, es normalitzi el funcionament de les oficines d'atenció i informació 
al ciutadà de les oficines de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal, mitjançant una resolució que es 
publicarà en el BOE. 

A continuació procedim a concretar aquelles mesures que puguin ser de més interès pel món local: 

Objecte (art. 1) 

La finalitat del RDLL és afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari mitjançant l'establiment 
de mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació, de caràcter social i laboral, essent d'aplicació temporal 
fins al 30 de juny de 2020. 

Els contractes laborals afectats per aquesta mesura seran tots aquells de caràcter temporal per desenvolupar 
activitats amb dependència i per compte d’altri en explotacions agràries (compreses en qualsevol dels codis de 
CNAE propis de l'activitat agrària) amb independència de la categoria professional o l'ocupació concreta, i que la 
seva signatura i finalització estiguin compreses en el període que va des del 14-03-2020 fins el 30-06-2020. 

Beneficiaris de les mesures de flexibilització laboral (art. 2) 

Podran ser beneficiaris les persones que el dia 08-04-2020 es trobin en qualsevol de les següents situacions: 

a) Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat 
b) Treballadors amb contractes temporalment suspesos com a conseqüència del tancament temporal de 

l'activitat conforme a l'assenyalat en l’art. 47 del TRLET excepte si l’ERTO és com a conseqüència de la 
COVID19. 

c) Treballadors immigrants amb permís de treball que finalitzi dins el període que va del 14-03-2020 al 30-
06-2020. La pròrroga del qual es determinarà a través d'instruccions de la Secretaria d'Estat de 
Migracions. 
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d) Joves nacionals entre els 18 i els 21 anys de tercers països, que es trobin en situació regular. 

Podran beneficiar-se de les mesures de flexibilització aprovades pel RDLL les persones amb domicilis pròxims als 
llocs en què hagi de realitzar-se el treball. S'entendrà que existeix proximitat quan el domicili de treballador o el 
lloc en què pernocti temporalment mentre es desenvolupa la campanya estigui en el mateix terme municipal o en 
termes municipals limítrofs del centre de treball. Les CCAA podran ajustar aquest criteri en funció de l'estructura 
territorial tenint en compte el despoblament o la dispersió de municipis. 

Compatibilitat de les retribucions amb altres prestacions laborals (art. 3) 

Les retribucions percebudes per l'activitat laboral previstes pel RDLL seran compatibles: 

a) Amb el subsidi per desocupació en favor dels treballadors agraris del RD 5/1997), o amb la renda agrària 
dels residents en les CCAA d'Andalusia i Extremadura (regulat al RD 426/2003, d'11 d'abril). 

b) Amb les prestacions per desocupació derivades de la suspensió per causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció de l'art. 47 del TRLET, amb exclusió d'aquelles que tinguin el seu origen en 
les mesures previstes en els articles 22, 23 i 25 el RDL 8/2020. 

c) Amb qualsevol altre prestació per desocupació regulada en el Títol III del TRLGSS. 
d) Amb les prestacions per cessament d'activitat motivades per les causes previstes en l’art. 331 del TRLGSS, 

amb exclusió d'aquelles que tinguin el seu origen en la mesura prevista en l’art. 17 del RDLL 8/2020. 
e) Amb qualsevol altra prestació de caràcter econòmic o qualsevol altre benefici o ajuda social, atorgada per 

qualsevol Administració que sigui incompatible amb el treball, o que, sense ser-ho, com a conseqüència 
de la percepció d'ingressos per l'activitat laboral s'excedirien els límits de renda assenyalats en la 
normativa corresponent. 

Seran incompatibles amb les prestacions econòmiques de Seguretat Social per IT, risc durant l'embaràs i risc 
durant la lactància natural. Així mateix, serà incompatible amb les pensions d’IT contributiva, excepte els supòsits 
de compatibilitat prevists en el TRLGSS. 

Seran  incompatibles amb la prestació per naixement i cura de menor de la Seguretat Social, , excepte la que 
respecta al període obligatori de la mare biològica a continuació del part, o la part que en restés d'aquest, que es 
podrà gaudir des de l'endemà fins a la finalització de les prestacions previstes en el present RDLL. 

Els ingressos obtinguts per aquesta activitat laboral no es tindran en compte a l'efecte dels límits de rendes 
establertes per a les prestacions contributives o no contributives de la Seguretat Social, inclosos els complements 
per mínims de les pensions contributives. 

Obligacions de l'empresari (art. 4) 

 L'empresari haurà d'assegurar en tot moment la disponibilitat de mitjans de prevenció apropiats enfront de 
la COVID-19. 

Tramitació (art. 5) 

 Les Administracions competents i els agents socials promouran la contractació de les persones que es trobin 
en les circumstàncies descrites. 

 Les ofertes d'ocupació que sigui necessari cobrir en cada localitat seran comunicades per les empreses i 
ocupadors als serveis públics d'ocupació autonòmics competents, que les gestionaran per donar-los cobertura 
de manera urgent. 

 Els serveis públics d'ocupació autonòmics, en aquelles localitats o municipis en què el nombre de demandants 
d'ocupació superi l'oferta disponible de treballadors establiran els col·lectius prioritaris per a cobrir-la. Com a 
criteris prioritaris per a gestionar aquestes ofertes d'ocupació es tindran en compte els següents: 

a) Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat que no percebin cap mena de subsidi o 
prestació. 
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b) Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat que percebin únicament subsidis o 
prestacions de caràcter no contributiu. 
c) Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat perceptors de subsidis per desocupació o 
prestacions de caràcter social o laboral. 
d) Immigrants amb permisos de treball i residència que hagin expirat durant el període comprès entre el 
14-03-2020 i el 30-06-2020. 
e) Joves nacionals de tercers països entre els 18 i els 21 anys, que es trobin en situació regular. 

 Les empreses i ocupadors comunicaran als serveis públics d'ocupació autonòmics competents, les 
contractacions en la forma habitual, emplenant l'identificador específic de l'oferta que li hagin assignat. El SPE 
identificarà aquests contractes i remetrà la informació a les autoritats corresponents, a les AAPP competents, 
i en tot cas a l'autoritat laboral, a la Inspecció de TGSS i a la Secretaria d'Estat de Migracions. 

 El SPE reprendrà d'ofici les prestacions per desocupació que hagin quedat suspeses pels processos automàtics 
d'intercanvi d'informació prevists amb les bases de dades d'afiliació de la TGSS i amb la base de dades de 
contractes del Sistema Nacional d'Ocupació, quan es tracti de contractes celebrats d'acord amb el que es 
preveu en aquest RDLL. 

 En el cas de perceptors de prestacions per desocupació de treballadors agraris als quals els sigui aplicable el 
sistema unificat de pagament, no es tindran en compte les jornades reals treballades en aquestes 
contractacions, a l'efecte de determinar la quantia i els dies de dret consumits. 

 El salari s'abonarà per transferència bancària en el compte indicat pel treballador en el contracte subscrit amb 
l'ocupador.  

 En tot cas, la remuneració mínima que s'ha d'aplicar, amb independència del sector on procedeixi el 
treballador, ha de ser la que correspongui segons Conveni Col·lectiu vigent que resulti d'aplicació i en tot cas, 
el del SMI recollit en el RD 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 
2020. 

Coordinació i seguiment (DA 1a). 

 Les Delegacions i, en el seu cas, les Subdelegacions del Govern, en coordinació amb els òrgans competents de 
les comunitats autònomes i de la resta de les AAPP, establiran els mecanismes de coordinació i participació 
precisos per a garantir la correcta aplicació de les mesures establertes en el RDLL. 

 Correspondrà a les Delegacions i, en el seu cas, Subdelegacions de Govern, la realització del seguiment de 
l'aplicació en els territoris afectats a partir de la informació subministrada per les autoritats corresponents. 

Mesures de simplificació per a la tramitació dels procediments de les entitats gestores de la Seguretat Social 
com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma (DA 3a) 

Mesures extraordinàries de simplificació per a la tramitació dels procediments en matèria de prestacions de la 
Seguretat Social: 

 Quan la persona interessada no disposi de certificat electrònic o clau permanent, el canal de comunicació 
a través del qual podrà exercir els seus drets, presentar documents, realitzar qualsevol tràmit, o sol·licitar 
serveis, es troba situat en la seu electrònica de la Seguretat Social sede.seg-social.gob.es mitjançant 
l’accés directe a “tràmits sense certificat” accessible des de la web de la Seguretat Social www.seg-
social.es i en funció de l'entitat gestora competent per a gestionar les prestacions, a través dels enllaços 
establerts a aquest efecte. La informació es mantindrà permanentment actualitzada. 

Per a l'INSS: http://run.gob.es/cqsjmb. 

Per al ISM: http://run.gob.es/lpifqh. 

 Quan la persona interessada no disposi de certificat electrònic o clau permanent, provisionalment 
s'admetrà la identitat declarada per l'interessat, sense perjudici de les comprovacions que pugui fer 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY7BTgMhEIafxcMeWYbSdsEbBzVqPTSmceVioB22axA2gN3Xl6g3tc5hkv_PN_mGatpTHcxpHEwZYzC-5me9fuFsvWQS2OYGbq9A7R7ud5JvOUhGnz4B-GMUUP3fvT6PwDdwRnFH9eCj_XpXBcvFQHVChwlT-55qfSxlumyggXme24wDyXE_Gt9irtVU1xRTMb6GXMMYCqaApYFrtW1AyA45HCzhrFuQ5WohiBSdI8Yy5w7IrMDuN_Mx5kL7H0b6uDd0euvhdeVPG6cuPgDkB2Zq/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
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l'entitat gestora, a través dels mitjans ja establerts per a verificar la identitat mitjançant l'accés al Sistema 
SVDIR, que implementa la verificació i la consulta de les dades d'Identitat, i altres mitjans similars. 

 Les entitats gestores podran consultar o recaptar la informació i els documents que ja es trobin en poder 
de les AAPP, tret que l'interessat s'oposés a això, en els termes i amb les excepcions previstes per l’art. 28 
de la LPAC. 

 En el cas que l'interessat no disposi de signatura electrònica, haurà de deixar constància expressa de la 
seva voluntat o consentiment a la tramitació del seu expedient. 

 En aquells supòsits en els quals, a causa del tancament d'oficines públiques, l'interessat no pugui 
presentar el document preceptiu o observar el procediment habitual establert haurà d'aportar 
documents o proves alternatives de la concurrència dels requisits o condicions exigits en el procediment 
per al reconeixement o revisió del dret, sense perjudici de l'obligació de presentar els documents 
preceptius una vegada que deixi d'estar vigent l'estat d'alarma. 

 Si l'interessat no tingués o no pogués obtenir documents alternatius que acreditin el seu dret, es podrà 
admetre una declaració responsable, en els termes de l'art. 69 de la Llei 39/2015, sense perjudici de 
l'obligació de presentar amb posterioritat els documents acreditatius dels fets o dades al·legades i la 
revisió de les prestacions reconegudes amb caràcter provisional. 

 D'acord amb la sol·licitud presentada i els documents aportats, l'entitat gestora efectuarà les 
comprovacions corresponents, i dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o 
desestimant el dret. Les entitats gestores de la Seguretat Social revisaran totes les resolucions provisionals 
de reconeixement o revisió de prestacions adoptades sota aquest règim transitori. En el seu cas, 
s'efectuarà l'abonament d'aquelles quantitats que resultin procedents després de l'oportuna revisió. En 
el cas que després d'aquestes actuacions es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, 
s'iniciaran les actuacions necessàries amb vista a reclamar les quantitats indegudament percebudes. 

Incapacitat temporal en situació de confinament total (DD final) 

 La Disposició derogatòria única del RDLL deroga la DA 21a relativa a la IT en situació excepcional de 
confinament total, aplicable als treballadors que no podien treballar en les zones on s’havia declarat el 
confinament total, com per exemple en la Conca d’Òdena. 

Modificació del RDLL 6/2020, de 10 de març (DF 1a) 

L'article cinquè del Reial decret llei 6/2020 queda redactat en els següents termes: 

 

Article cinquè. Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament, contagi o 
restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili de les persones treballadores com a conseqüència del virus de la 

COVID-19. 

RDLL 6/2020 RDLL 13/2020 

1. A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter 
excepcional, situació assimilada a accident de treball, 
exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat 
temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes 
d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocat 
pel virus de la COVID-19. 

2. En tots dos casos la durada d'aquesta prestació excepcional 
vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la 
corresponent alta. 

1. A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter 
excepcional, situació assimilada a accident de treball, 
exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat 
temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes 
d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocats 
pel virus de la COVID-19, tret que es provi que el contagi de la 
malaltia s'ha contret amb causa exclusiva en la realització del 
treball en els termes que assenyala l'article 156 del text refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, i en aquest cas serà 
qualificada com a accident de treball. 
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3. Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora 
per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant 
en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.  

4. La data del fet causant serà la data en la qual s'acordi 
l'aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que el 
comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta 
data. 

Amb el mateix caràcter excepcional, amb efectes des de l'inici 
de la situació de restricció de la sortida del municipi on tinguin 
el domicili, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, 
s'estendrà aquesta protecció a aquells treballadors que es 
vegin obligats a desplaçar-se de localitat per a prestar serveis 
en les activitats no afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 
de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, 
sempre que per l'autoritat competent s'hagi acordat restringir 
la sortida de persones del municipi on aquests treballadors 
tinguin el seu domicili i els hagi estat denegada de manera 
expressa la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat 
competent, no puguin fer el seu treball de manera telemàtica 
per causes no imputables a l'empresa per a la qual presten els 
seus serveis o al propi treballador i no tinguin dret a percebre 
cap altra prestació pública. 

L'acreditació de l'acord de restricció de la població on es té el 
domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament es 
realitzarà mitjançant certificació expedida per l'ajuntament 
del domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de 
salut. Igualment, la impossibilitat de realització del treball de 
manera telemàtica s'acreditarà mitjançant una certificació de 
l'empresa o una declaració responsable en el cas dels 
treballadors per compte propi davant el mateix òrgan del 
servei públic de salut. 

2. La durada d'aquesta prestació excepcional vindrà 
determinada pel comunicat de baixa i la corresponent alta. 

En els casos de restricció en les sortides del municipi on tinguin 
el domicili, de tractar-se de les persones treballadores per 
compte d'altri a les quals es refereix l'article 1 del Reial decret 
llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís 
retribuït recuperable per a les persones treballadores per 
compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la 
finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de 
la lluita contra la COVID-19, s'expedirà un comunicat de baixa 
amb efectes des de la data d'inici de la restricció i un 
comunicat d'alta amb efectes de 29 de març de 2020. De 
tractar-se de treballadors per compte propi o autònoms el 
dret a la prestació començarà amb el comunicat de baixa des 
de la data d'inici de la restricció i durarà fins la data de 
finalització de la restricció. Aquest subsidi per incapacitat 
temporal és incompatible amb el dret a una prestació de la 
Seguretat Social, inclosa la incapacitat temporal per 
contingències comunes o professionals. 

3. Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora 
per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant 
en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social. 

4. La data del fet causant serà la data en la qual s'acordi 
l'aïllament, restricció o malaltia del treballador, sense perjudici 
que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a 
aquesta data.» 

 

Modificació del RDLL 8/2020, de 10 de març (DF 2a) 
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L'article 17 del RDLL 8/2020 queda redactat de la següent manera: 

 

Art. 17. Prestació extraordinària per cessament d'activitat als afectats per la declaració de l'estat d'alarma per la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

RDLL 8/2020 RDLL 13/2020 

1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a 
partir de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o fins a 
l'últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d'alarma, de 
prolongar-se aquest durant més d'un mes, els treballadors per 
compte propi o autònoms, les activitats dels quals quedin 
suspeses, en virtut del que es preveu en l'esmentat Reial decret, 
o, en un altre cas quan la seva facturació en el mes anterior al 
que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 
per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre 
anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per 
cessament d'activitat que es regula en aquest article, sempre 
que compleixin els següents requisits: 

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat 
d'alarma, 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. 

b) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa 
en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 
de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, 
un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en el semestre 
anterior. En el cas dels treballadors per compte propi o 
autònoms que desenvolupin activitats en algun dels codis del 
CNAE 2009 entre el 9001 i el 9004 tots dos inclosos, la reducció 
de la facturació es calcularà en relació amb l'efectuada en els 
12 mesos anteriors. Alternativament, per a produccions 
agràries de caràcter estacional aquest requisit s'entendrà 
compliment quan la seva facturació mitjana en els mesos de 
campanya de producció anteriors al que se sol·licita la prestació 
es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb els 
mateixos mesos de la campanya de l'any anterior. 

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la 
Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió 
de l'activitat o de la reducció de la facturació 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. 

2. La quantia de la prestació regulada en aquest article es 
determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora, 
calculada de conformitat amb el que es preveu en l'article 339 
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant 
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Quan no 
s'acrediti el període mínim de cotització per a tenir dret a la 
prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per 
cent de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la 

1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada fins a l'últim dia 
del mes en què finalitzi l'estat d'alarma declarat per Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19, tindran dret a una prestació extraordinària per 
cessament d'activitat: 

a) Els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de 
Treballadors Autònoms, els treballadors autònoms agraris 
inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte 
Propi Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim 
Especial de Treballadors de la Mar les activitats de la qual 
quedin suspeses, en virtut del que es preveu en l'esmentat Reial 
decret. 

b) Els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de 
Treballadors Autònoms, els treballadors autònoms agraris 
inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte 
Propi Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim 
Especial de Treballadors de la Mar que, no cessant en la seva 
activitat, la seva facturació en el mes natural anterior al que se 
sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent 
en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural 
anterior, sempre que no es trobin en alguns dels supòsits 
recollits en les lletres c) i d) següents. 

c) Els treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter 
estacional inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per 
Compte Propi Agrari, així com els treballadors de produccions 
pesqueres, marisqueres o de productes específics de caràcter 
estacional inclosos en el Règim Especial de Treballadors de la 
Mar, quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya 
de producció anteriors al que se sol·licita la prestació es vegi 
reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb els mateixos 
mesos de la campanya de l'any anterior. 

d) Els treballadors autònoms que desenvolupin activitats en 
algun dels següents codis del CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 
5920 i entre el 9001 i el 9004 tots dos inclosos, sempre que, no 
cessant en la seva activitat, la seva facturació en el mes natural 
anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda en 
almenys un 75 per cent en relació amb l'efectuada en els 12 
mesos anteriors. 

2. Són requisits per a causar dret a aquesta prestació: 

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat 
d'alarma, 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. 

b) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa 
en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 
de març, acreditar la reducció dels seus ingressos en, almenys, 
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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. 

3. La prestació extraordinària per cessament d'activitat 
regulada en aquest article tindrà una durada d'un mes, 
ampliant-se, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què 
finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i 
tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció 
s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació 
per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret 
en el futur. 

4. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació 
del sistema de Seguretat Social. 

5. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat 
que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per 
compte propi en el règim especial que correspongui tindran 
dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que 
reuneixin els requisits establerts en aquest article. 

6. La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les entitats a les 
quals es refereix l'article 346 del Text refós de la Llei General de 
la Seguretat Social 

7. En el supòsit de suspensió de l'activitat, la cotització 
corresponent als dies d'activitat el mes de març de 2020 no 
coberts per la prestació regulada en aquest article, que no fos 
abonada dins del termini reglamentari d'ingrés, no serà objecte 
del recàrrec previst a l'article 30 del Text Refós de la Llei General 
de la Seguretat Social. 

8. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article 
podrà sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes següent al qual es 
va produir la finalització de l'estat d'alarma. 

9. L'acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà 
mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho 
justifiqui, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre 
de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i 
despeses; del llibre registro de vendes i ingressos; o del llibre de 
compres i despeses. 

Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar 
els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar 
la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de 
prova admès en dret. 

Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració 
jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els 
requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació. 

un 75 per cent, en els períodes recollits en les lletres b), c) i d) 
de l'apartat anterior. 

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la 
Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió 
de l'activitat o de la reducció de la facturació, com a 
conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, 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. 

d) No serà necessari per a causar dret a aquesta prestació 
tramitar la baixa en el règim de Seguretat Social corresponent. 

3. La quantia de la prestació regulada en aquest article es 
determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora, 
calculada de conformitat amb el que es preveu en l'article 339 
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant 
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Quan no 
s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la 
prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per 
cent de la base mínima de cotització 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, que els correspongui per 
activitat. 

4. La prestació extraordinària per cessament d'activitat 
regulada en aquest article tindrà una durada d'un mes, 
ampliant-se, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què 
finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i 
tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció 
s'entendrà com cotitzat, no existirà obligació de cotitzar i no 
reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als 
quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur. 

5. Aquesta prestació serà compatible amb qualsevol altra 
prestació de seguretat social que el beneficiari vingués 
percebent i fos compatible amb el compliment de l'activitat que 
desenvolupava. 

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el 
Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la prestació per 
cessament d'activitat serà incompatible amb la percepció de les 
ajudes per paralització de la flota. 

6. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat 
que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per 
compte propi en el règim especial que correspongui tindran 
dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que 
reuneixin els requisits establerts en aquest article. 

7. La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les entitats a les 
quals es refereix l'article 346 del Text refós de la Llei General de 
la Seguretat Social. 

8. En el supòsit de suspensió de l'activitat, la cotització 
corresponent als dies d'activitat del mes de març de 2020 no 
coberts per la prestació regulada en aquest article, que no fos 
abonada dins del termini reglamentari d'ingrés, no serà objecte 
del recàrrec previst en l'article 30 del Text Refós de la Llei 
General de la Seguretat Social. 
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9. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article 
podrà sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes següent en què es 
va produir la finalització de l'estat d'alarma. Les entitats 
gestores, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents 
aportats, si escau, dictarà la resolució provisional que sigui 
procedent, estimant o desestimant el dret. Finalitzat l'estat 
d'alarma es procedirà a revisar totes les resolucions 
provisionals adoptades. En cas de que es desprengui que 
l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de 
reclamació de les quantitats indegudament percebudes. 

10. L'acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà 
mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho 
justifiqui, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre 
de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i 
despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de 
compres i despeses. 

Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a 
aportar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran 
d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol 
mitjà de prova admès en dret. 

Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració 
jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els 
requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.» 

Modificació del RDLL 11/2020, de 10 de març (DF 3a) 

1. L'apartat 1 de l'article 34 queda redactat en els següents termes: 

 

Art. 34. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social 

RDLL 11/2020 RDL 13/2020 

1. S'habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a 
atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les 
empreses i els treballadors per compte propi inclosos en 
qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i 
compleixin els requisits i condicions que s'establiran 
mitjançant Ordre del Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i 
Migracions previ acord de la Comissió Delegada del Govern 
per a Assumptes Econòmics. La moratòria en els casos que 
sigui concedida afectarà el pagament de les seves cotitzacions 
a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, 
el període de meritació de la qual, en el cas de les empreses 
estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020 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 declarat pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març. 

1. S'habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a 
atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i a 
treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la 
Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i 
condicions que s'establiran mitjançant Ordre del Ministre 
d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, previ acord de la 
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics. La 
moratòria, en els casos que sigui concedida, afectarà el pagament 
de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat 
Social i per conceptes de recaptació conjunta a les quotes dels 
treballadors per compte propi o autònoms, el període de 
meritació dels quals, en el cas de les empreses estigui comprès 
entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors 
per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les 
activitats que realitzin no es trobin suspeses en ocasió de l'estat 
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

 

2. L'apartat 4 de la disposició addicional novena queda redactat en els següents termes:   
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DA 9a. Aplicació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte 
econòmic i social de la COVID-19 a determinats procediments i actes. 

RDLL 11/2020 RDL 13/2020 

4. El que es preveu a l'article 33 del Reial decret llei 8/2020, de 
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front 
a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, per als deutes 
tributaris, resultarà d'aplicació als altres recursos de naturalesa 
pública. 

4. El que es preveu en l'article 33 del Reial decret llei 8/2020, de 
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front 
a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, per als deutes 
tributaris, resultarà d'aplicació als altres recursos de naturalesa 
pública, excepte als recursos de la Seguretat Social. 

 

3. L'apartat 4 de la disposició addicional quinzena queda redactat en els següents termes: 

 

DA 15a Efectes de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari dels professionals 
sanitaris realitzats a l'empara de l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos 

humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

RDLL 11/2020 RDL 13/2020 

 
4. Durant la realització d'aquest treball per compte d'altri 
compatible amb la pensió de jubilació, les comunitats 
autònomes o, en el seu cas, l'Institut Nacional de Gestió 
Sanitària (INGESA), i els treballadors estan subjectes a 
l'obligació d'afiliació, alta, baixa, variació de dades prevista en 
l'article 16 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social 
i a l'obligació de cotitzar en els termes dels articles 18 i 19 del 
mateix text legal, no sent aplicable el que es disposa en l'article 
153 d'aquest. 

 

4. S'incorpora un nou apartat 5 en la disposició addicional quinzena, amb la següent redacció: 

 

DA 15a. Efectes de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari dels 
professionals sanitaris realitzats a l'empara de l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en 

matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

RDLL 11/2020 RDL 13/2020 

 
5. Durant la realització d'aquest treball estaran protegits 
enfront de totes les contingències comunes i professionals, 
sempre que reuneixin els requisits necessaris per a causar-les, 
sent aplicable el règim de limitació de les pensions, 
incompatibilitats i l'exercici del dret d'opció, prevists en el text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social. 

 

Barcelona, a 8 d’abril de 2020. 


