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Nota informativa del Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació 
(BOE núm. 134, de 13-05-2020) 

 
 

Després d’un període excepcional degut a la crisi sanitària que ha afectat en gran mesura a l’activitat 
econòmica i al teixit productiu, s’imposa la necessitat, de reactivar de manera progressiva l'economia, 
mitjançant la dinamització d'aquells sectors l'activitat dels quals continua limitada per restriccions sanitàries 
derivades, entre altres situacions, per les mesures de confinament i contenció acordades en el marc de l'estat 
d'alarma. L'objectiu, per tant, és proporcionar una resposta ponderada davant la situació descrita, tenint en 
consideració els efectes que l'emergència sanitària i les mesures de contenció i les limitacions han causat en 
l'activitat de les empreses i en els contractes de treball, i especialment sobre les rendes salarials, al mateix 
temps atendre el panorama de desescalada i la represa progressiva de l'activitat econòmica, que requereix 
dels mecanismes de sustentació, racionalitat social i protecció necessaris. 

Aquest RDLL respon a aquest objectiu, i s'estructura en cinc articles, dues disposicions addicionals i tres 
disposicions finals. El RDLL ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació, el 13-05-2020. 

Els ERTO per força major derivada de la COVID-19 estan regulats en l’art. 22 del RDLL 8/2020, i permeten la 
suspensió del contracte o la reducció de la jornada per aquesta causa, així com accedir a les mesures laborals 
especials regulades en els art. 24 i 25 del RDLL. 

Així, segons l’art. 22 del RDLL 8/2020, es consideren provinents d’una situació de força major temporal (amb 
els efectes previstos en l’art. 47.3, i art. 51.7 de l’ET, les suspensions i reduccions de jornada que tinguin la 
seva causa directa en pèrdues d'activitat ocasionades per la COVID-19, inclosa la declaració l'estat d'alarma, 
que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, 
restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i les mercaderies, falta de 
subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé 
en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament 
preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats. Per tant , la definició concreta 
de les causes que integren la força major per la COVID-19, respon a una causa externa i peremptòria els efectes 
i els àmbits de la qual concrets són decidits a cada moment per les autoritats competents per raons de salut 
pública, la qual cosa té com a conseqüència que les diferents mesures puguin ser aplicades amb una intensitat 
i graduació diferenciada. En conseqüència, procedeix continuar aplicant les mesures de suspensió i reducció 
de jornada en aquelles empreses que, per efecte de les restriccions o «pèrdues d'activitat» derivades i incloses 
en el citat art. 22.1 i que encara persisteixen, segueixin impossibilitades per a recuperar la seva activitat. 
Aquesta força major s'estén al període durant el qual estiguin afectades per les causes descrites en aquest 
precepte que impedeixin el reinici de la seva activitat, i mentre durin aquestes causes, en principi, fins el 30 
de juny de 2020. 

La situació de força major parcial derivada de la COVID-19 es considera que concorre, en aquelles empreses 
i entitats que comptin amb un ERTO autoritzat per l’art. 22 del RDLL 8/2020, des del moment en el qual les 
causes descrites en aquest precepte, i per raó de les quals es van aplicar les diferents mesures de flexibilitat 
en forma de suspensions o reduccions de jornada, permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al 
30 de juny de 2020. Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar a les persones 
treballadores afectades, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, essent prioritaris 
els ajustos en termes de reducció de jornada. Per tant, l'objectiu és facilitar el trànsit cap a les reduccions de 
jornada, que suposen un menor impacte econòmic sobre la persona treballadora i que permetran atendre de 
manera gradual a l'oferta i demanda de productes i serveis de les empreses, en la mesura en la qual l'activitat 
i estructura de personal ho permetin. Així mateix, aquestes mesures també permeten una millor gestió del 
temps de treball, reduint els temps d'exposició dels treballadors, de conformitat amb la informació 
actualitzada per part de les autoritats públiques sobre la prevalença de la COVID-19.  

Les empreses que pugin recuperar la totalitat o una part de la seva activitat, si és que el personal torna a 
exercir les seves tasques amb caràcter complet o parcial, renunciant o modificant en la seva aplicació les 
mesures excepcionals que es van adoptar en un escenari d'interrupció de l'activitat empresarial o de major 
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rigor en el confinament, se’ls imposa l'únic requisit de comunicar, amb caràcter previ, a l'Autoritat laboral 
competent la renúncia total a aquestes mesures excepcionals, i al SEPE aquelles variacions que es refereixin a 
la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades. 

Les empreses que, a partir de l'entrada en vigor d'aquest RDLL i fins el 30 de juny, passin a aplicar mesures de 
suspensió o reducció de jornada per raons objectives, econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, 
els resultarà d'aplicació l’art. 23 del RDLL 8/2020. I per tal d’evitar interrupcions, que perjudiquin a les 
persones treballadores, es disposa de manera expressa la possibilitat que els efectes de les mesures de 
reducció de jornada o suspensió de contractes retrotreguin els seus efectes a la data de finalització dels 
expedients per causa de força major que els han precedit. 

D’altra banda, per a les situacions previstes en el RDLL 8/2020 es continuen aplicant mesures extraordinàries 
en matèria de protecció per desocupació i se n’estableixen de noves extraordinàries en matèria de cotització. 

 Respecte de les mesures en matèria de protecció per desocupació vinculades a les mesures 
extraordinàries establertes en els art. 22 i 23 del RDLL 8/2020, incloses les que s'apliquin a partir de 
l'entrada en vigor d’aquest RDL 18/2002, i amb les especialitats descrites als seus art. 1 i 2, es mantenen, 
fins el 30 de juny, totes les especialitats previstes en els apartats 1 a 5 de l’art. 25 RDLL 8/2020. 

 Així mateix, s'apliquen als expedients per causa de força major, exoneracions en les quotes, amb abast 
diferent segons sigui la situació de força major total o parcial, en què es trobi l'empresa, distingint, de la 
mateixa manera, a l'efecte del percentatge d'exoneració, entre el reinici de l'activitat i el manteniment 
parcial de les mesures de suspensió o reducció de jornada. L'objectiu, és permetre una transició que 
possibiliti la recuperació gradual de l'activitat empresarial. 

Finalment, es preveuen sengles disposicions addicionals, la primera sobre la facultat reconeguda al Govern, 
mitjançant acord del Consell de Ministres, per prorrogar les mesures de suspensió i reducció de jornada per 
causa de força major, total i parcial, si persisteixen les restriccions de l'activitat vinculades a raons sanitàries, 
i, la segona sobre la creació d'una Comissió de Seguiment tripartida laboral. 

A continuació procedim a detallar aquelles mesures que poden resultar de més interès pel món local: 

Especialitats aplicables als expedients de regulació temporal d'ocupació basats en les causes recollides en 
l’art. 22 del RDLL 8/2020, durant el desconfinament: art.1 

 A partir del 13-05-2020 continuaran en situació de força major total derivada de la COVID-19, aquelles 
empreses i entitats que hagin presentat un ERTO basat en l’art. 22 del RDLL 8/2020, de 17 de març, i 
estiguessin afectades per les causes referides en aquest precepte, que impedeixi el reinici de la seva 
activitat, mentre duri aquesta situació i, en cap cas, més enllà del 30-06-2020. 

 Es trobaran en situació de força major parcial derivada de la COVID-19, aquelles empreses i entitats que 
comptin amb un ERTO autoritzat basat en l'art. 22 del RDLL 8/2020, des del moment en el qual les causes 
reflectides en aquest precepte permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al 30 de juny de 
2020. Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar al personal afectat per les mesures 
de regulació temporal d'ocupació, en les condicions necessàries per al desenvolupament de la seva 
activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada. 

 Les empreses i entitats hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l’ERTO 
autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d'efectes de la renúncia. 

 La renúncia per part d'aquestes empreses i entitats a l’ERTO o, en el seu cas, la suspensió o regularització 
del pagament de les prestacions que derivin de la seva modificació, s'efectuarà prèvia comunicació al 
SEPE de les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d'accés a la protecció per 
desocupació. 

 En tot cas, aquestes empreses i entitats hauran de comunicar al SEPE aquelles variacions que es refereixin 
a la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, 
bé en el número d'aquestes o bé en el percentatge d'activitat parcial de la seva jornada individual, quan 
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la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l'activitat de l'empresa permeti la reincorporació 
al treball. 

Procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de 
producció comunicats a partir del desconfinament: art. 2 

 Als procediments d’ERTE basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció iniciats 
després del 13-05-2020 i fins al 30-06-2020, els resultarà d'aplicació l’art. 23 del RDLL 8/2020 amb les 
especialitats següents: 

 La tramitació d'aquests expedients es podrà iniciar mentre estigui vigent un expedient de regulació 
temporal de l’art. 1 (ERTO Covid19). 

 Quan l'expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció s'iniciï després de la finalització de l’ERTO COVID19, la data d'efectes 
d'aquell es retrotraurà a la data de finalització d'aquest. 

 Els ERTO vigents a 13-05-2020 continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació 
final de l'empresa i fins el termini referit en aquesta comunicació. 

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació: art. 3 

 Les mesures de protecció per desocupació previstes en els apartats 1 al 5 de l’art. 25 del RDLL 8/2020, 
resultaran aplicables fins el 30 de juny de 2020. 

 Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en l'article 25.6 del RDLL 
8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins el 31-12-2020. 

Mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades a les mesures regulades en l’art. 1: art. 4 

 La TGSS exonerarà, respecte a les cotitzacions reportades en els mesos de maig i juny de 2020, a les 
empreses i entitats amb ERTOS COVID19 per força major total, de l'abonament de l'aportació empresarial 
prevista en l'article 273.2 del TGSS, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, 
sempre que, a 29-02-2020, tinguessin menys de 50 treballadors, o assimilats a aquests, en situació d'alta 
a la Seguretat Social. Si aquestes empreses i entitats tinguessin 50 treballadors, o assimilats a aquests, o 
més, en situació d'alta a la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar arribarà fins al 75% de 
l'aportació empresarial. 

 Les empreses i entitats amb ERTOS COVID19 per força major parcial quedaran exonerades de 
l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació 
conjunta, en els percentatges i condicions que s'indiquen a continuació: 

a) Respecte del les persones treballadores que reiniciï la seva activitat a partir de la data d'efectes de la 
renúncia i dels períodes i percentatges de jornada treballats des d'aquest reinici, l'exempció 
aconseguirà el 85% de l'aportació empresarial reportada al maig del 2020 i, el 70% de l'aportació 
empresarial reportada al juny de 2020, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o 
assimilats als mateixos en situació d'alta a la Seguretat Social a 29-02-2020. Si en aquesta data 
l'empresa hagués tingut 50 o més treballadors o assimilats als mateixos en situació d'alta, l'exempció 
aconseguirà el 60% de l'aportació empresarial reportada al maig de 2020 i el 45% de l'aportació 
empresarial reportada al juny de 2020. 

b) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats 
suspeses a partir de la data d'efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada afectats 
per la suspensió, l'exempció aconseguirà el 60% de l'aportació empresarial reportada al maig de 2020 
i el 45% de l'aportació empresarial reportada al juny de 2020, quan l'empresa hagués tingut menys 
de 50 treballadors o assimilats als mateixos en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 
2020. Si en aquesta data l'empresa hagués tingut 50 o més treballadors, o assimilats a aquests, en 
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situació d'alta, l'exempció aconseguirà el 45% de l'aportació empresarial reportada al maig de 2020 i 
el 30% de l'aportació empresarial reportada al juny de 2020. En aquest cas, l'exoneració s'aplicarà a 
l'abonament de l'aportació empresarial prevista en l'article 273.2 TRLGSS, així com del relatiu a les 
quotes per conceptes de recaptació conjunta. 

 Les exempcions en la cotització s'aplicaran per la TGSS a instàncies de l'empresa, prèvia comunicació 
sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores 
afectades i període de la suspensió o reducció de jornada. 

 Perquè l'exoneració resulti d'aplicació aquesta comunicació es realitzarà, per cada codi de compte de 
cotització, mitjançant una declaració responsable que haurà de presentar-se, abans que se sol·liciti el 
càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del sistema RED. 

  A l'efecte del control d'aquestes exoneracions de quotes, serà suficient la verificació de què el SEPE 
procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període de què es tracti. 
La TGSS podrà establir els sistemes de comunicació necessaris amb el SEPE per contrastar amb les seves 
bases de dades el contingut de les declaracions responsables i dels períodes de gaudi de les prestacions 
per desocupació. 

 Les exempcions en la cotització a què es refereix aquest article no tindran efectes per al les persones 
treballadores, mantenint-se la consideració del període en què s'apliquin com efectivament cotitzat amb 
caràcter general, sense que resulti d'aplicació el que s'estableix en l’art. 20 TRLGSSS. 

 Les exoneracions regulades en aquest article aniran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social en 
el cas de l'aportació empresarial per contingències comunes, de les mútues col·laboradores en el cas de 
l'aportació empresarial per contingències professionals, del SEPE en el cas de l'aportació empresarial per 
a desocupació i per formació professionals i del Fons de Garantia Salarial en el cas de les aportacions que 
financen les seves prestacions. 

Límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal: art. 5 

 Les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos 
fiscals conforme a la normativa vigent no podran acollir-se als ERTO regulats en l’art. 1 d'aquest RDLL. 

 Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s'acullin als ERTO regulats en l’art. 1 d'aquest 
RDLL i que utilitzin els recursos públics destinats als mateixos no podran procedir al repartiment de 
dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin aquests expedients de regulació temporal 
d'ocupació, excepte si abonen prèviament l'import corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de 
la seguretat social. 

 No es tindrà en compte l'exercici en el qual la societat no distribueixi dividends en aplicació del que 
s'estableix en el paràgraf anterior, a l'efecte de l'exercici del dret de separació dels socis previst en 
l'apartat 1 de l’art. 348 bis del text refós de la Llei de Societats de Capital. 

 Aquesta limitació a repartir dividends no serà aplicable per a aquelles entitats que, a data de 29-02- 2020, 
tinguessin menys de 50 persones treballadores, o assimilades a aquestes, en situació d'alta en la Seguretat 
Social. 

Extensió dels expedients de regulació temporal d'ocupació basats en la causa prevista en l'article 22 del 
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i de les mesures extraordinàries en matèria de protecció per 
desocupació i de cotització: DA 1a 

 Mitjançant acord de Consell de Ministres es podrà establir una pròrroga dels expedients de regulació 
d'ocupació als quals es refereix l’art. 1, en atenció a les restriccions de l'activitat vinculades a raons 
sanitàries que subsisteixin arribat el 30-06-2020. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20200422&tn=1#a273
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 Aquest acord podrà, al seu torn, prorrogar les exempcions regulades en l’art. 4, o estendre-les als ERTOs 
d'ocupació basats en causes objectives, així com prorrogar les mesures de protecció per desocupació 
previstes en l’art. 25.1 del RDLL pel període de temps i percentatges que en ell es determinin. 

Comissió de Seguiment tripartida laboral: DA 2a 

 Es crea una Comissió de Seguiment tripartida laboral del procés de desconfinament, que estarà integrada 
per les persones a aquest efecte designades pel Ministeri de Treball i Economia Social, el Ministeri 
d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), 
la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (CEPYME), i les organitzacions sindicals més 
representatives, Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT).  

 Aquesta Comissió es reunirà, amb caràcter ordinari, el segon dimecres de cada mes, prèvia convocatòria 
remesa pel Ministeri de Treball i Economia Social i amb caràcter extraordinari, sempre que ho sol·licitin 
tres de les quatre organitzacions integrants. 

 Aquesta Comissió de Seguiment tripartida laboral tindrà com a funció principal el seguiment de les 
mesures que, en l'àmbit laboral, s'estan adoptant durant la fase d'excepcionalitat atenuada, l'intercanvi 
de les dades i informació recaptada per les organitzacions integrants i el Ministeri de Treball i Economia 
Social sobre aquest tema, així com la proposta i debat d'aquelles mesures que es proposin per aquest o 
per qualsevol de les organitzacions que la integren. 

 Aquesta Comissió, en qualsevol cas, haurà de ser consultada amb antelació suficient i amb caràcter previ 
a l'adopció de les mesures recollides en la DA 1a. 

Modificació del RDLL 8/2020: DF 1a 

 Es modifica l'art. 24.1, amb la redacció següent:  

 

Art. 24 sobre Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació als procediments de suspensió de 
contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb la COVID-19 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

1. En els expedients de suspensió de contractes i reducció 
de jornada autoritzats sobre la base de força major 
temporal vinculada a la COVID-19 definida en l'article 22, 
la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a 
l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial 
prevista en l'article 273.2 del Text Refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 
8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes 
per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el 
període de suspensió de contractes o reducció de jornada 
autoritzat sobre la base d'aquesta causa quan l'empresa, 
a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors 
en situació d'alta en la Seguretat Social. Si l'empresa 
tingués 50 treballadors o més, en situació d'alta en la 
Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar 
aconseguirà al 75% de l'aportació empresarial. 

1. En els expedients de suspensió de contractes i reducció 
de jornada autoritzats sobre la base de força major 
temporal vinculada a la COVID-19 definida en l'article 22, 
la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a 
l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial 
prevista en l'article 273.2 del text refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 
8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes 
per conceptes de recaptació conjunta, durant els mesos 
de març i abril de 2020, quan, a 29 de febrer de 2020, 
tingués menys de 50 persones treballadores, o 
assimilades a persones treballadores per compte d'altri, 
en situació d'alta a la Seguretat Social. Si l'empresa 
tingués 50 persones treballadores, o assimilades a 
persones treballadores per compte d'altri, o més, en 
situació d'alta a la Seguretat Social, l'exoneració de 
l'obligació de cotitzar aconseguirà el 75% de l'aportació 
empresarial. 

 

 S'afegeix un nou apartat 5 a l’art. 24, amb la següent redacció: 

«5. Les exoneracions regulades en aquest article seran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social 
en el cas de l'aportació empresarial per contingències comunes, de les mútues col·laboradores en el cas 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200513&tn=1#a2-7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200513&tn=1#a2-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200513&tn=1#a2-6
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de l'aportació empresarial per contingències professionals, del Servei Públic d'Ocupació Estatal en el cas 
de l'aportació empresarial per a desocupació i per formació professional i del Fons de Garantia Salarial en 
el cas de les aportacions que financen les seves prestacions.» 

 Es modifica la DA 6a, que queda redactada com segueix: 

 

DA 6a de Salvaguarda de l'ocupació 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral previstes 
en el present reial decret llei estaran subjectes al 
compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el 
termini de sis mesos des de la data de represa de 
l'activitat. 

1. Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral 
previstes en l'article 22 del present reial decret llei 
estaran subjectes al compromís de l'empresa de 
mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des 
de la data de represa de l'activitat, entenent per tal la 
reincorporació al treball efectiu de persones afectades 
per l'expedient, encara que aquesta sigui parcial o 
només afecti part de la plantilla. 

2. Aquest compromís s'entendrà incomplit si es produeix 
l'acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol 
de les persones afectades per aquests expedients. 

No es considerarà incomplit aquest compromís quan el 
contracte de treball s'extingeixi per acomiadament 
disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, 
jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran 
invalidesa de la persona treballadora, ni per la fi de la 
crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan 
aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció. 
En particular, en el cas de contractes temporals el 
compromís de manteniment de l'ocupació no s'entendrà 
incomplit quan el contracte s'extingeixi per expiració del 
temps convingut o la realització de l'obra o servei que 
constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de 
manera immediata l'activitat objecte de contractació. 

3. Aquest compromís del manteniment de l'ocupació es 
valorarà en atenció a les característiques específiques 
dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable, 
tenint en compte, en particular, les especificitats 
d'aquelles empreses que presenten una alta variabilitat 
o estacionalitat de l'ocupació. 

4. No resultarà d'aplicació el compromís de 
manteniment de l'ocupació en aquelles empreses en les 
quals concorri un risc de concurs de creditors en els 
termes de l'article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
Concursal. 

5. Les empreses que incompleixin aquest compromís 
hauran de reintegrar la totalitat de l'import de les 
cotitzacions del pagament de les quals van resultar 
exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora 
corresponents, segons el que s'estableix en les normes 
recaptatòries en matèria de Seguretat Social, prèvies 
actuacions a aquest efecte de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social que acrediti l'incompliment i determini 
les quantitats a reintegrar. 

Modificació del RDLL 9/2020:DF 2a 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200513&tn=1#da-6
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 La DF 3a del RDLL 9/2020, queda modificada com segueix: 

DF 3a sobre Entrada en vigor i vigència 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

Aquest reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado», 
mantenint la seva vigència durant l'estat d'alarma 
decretat pel Reial decret 463/2020 i les seves possibles 
pròrrogues. 

Aquest reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació en el "Boletín Oficial del Estado", 
mantenint la seva vigència durant l'estat d'alarma 
decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les 
seves possibles pròrrogues. 

Els articles 2 i 5 mantindran la seva vigència fins al 30 de 
juny de 2020.» 

 

 

 

 

Barcelona, 13 de maig de 2020. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200513&tn=1#df-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200328&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200328&tn=1#a5

