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El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març (BOE d'1 d'abril),
pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a
la COVID-19.
L'objectiu d'aquestes mesures és donar liquiditat a empreses i treballadors autònoms davant les
dificultats causades per la crisi de la COVID-19 i afavorir el rellançament de l'activitat un cop
deixi d'estar en vigor l'estat d'alarma.
Els aspectes més destacats de l'esmentat Reial decret llei referents a les matèries relacionades
amb la Seguretat Social són els següents:


En primer lloc, els autònoms i les empreses podran sol·licitar l'ajornament de les quotes
que haurien d'abonar el mes d'abril amb un interès reduït del 0,5 %, un interès set
vegades inferior al que hi ha establert actualment.
Per accedir a aquests ajornaments, han de ser empreses o autònoms afectats per la
situació provocada per la COVID-19. Per això, les empreses i treballadors que es beneficiïn
d'aquest tipus d'ajornaments no poden tenir cap altre ajornament en vigor concedit
anteriorment, i l'han de sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del
mes d'abril, per evitar la facturació de la quota.



D'altra banda, s'ha donat llum verda a una moratòria a PIMES i autònoms de fins a sis
mesos per al pagament de les obligacions amb la Seguretat Social. D'aquesta manera, es
podran demorar sense interessos ni recàrrecs els pagaments de les cotitzacions que s'hagin
d'efectuar en els mesos de maig, juny i juliol. Aquestes quotes s'hauran d'abonar sis mesos
després.
Els requisits per poder sol·licitar aquesta moratòria s'han d'establir en una ordre
ministerial. També s'han de posar en marxa maneres àgils de comunicació de sol·licituds
per part dels autoritzats RED i de resposta per part de l'Administració; de tot això se
n'informarà degudament. Les sol·licituds de moratòria s'han de comunicar a la Tresoreria
General de la Seguretat Social durant els 10 primers dies naturals dels terminis
reglamentaris d'ingrés corresponents.
A més, les empreses i els autònoms que no tinguin el dret a la moratòria també podran
sol·licitar l'ajornament abans esmentat al 0,5 % durant els períodes de pagament de maig i
juny.



S'han ampliat les gestions que poden tramitar els autoritzats al sistema RED. A partir
d'ara, i amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits, els autoritzats RED estan habilitats per
presentar els ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de
cotitzacions i les devolucions d'ingressos indeguts.
La Tresoreria General de la Seguretat Social posarà a partir de divendres que ve a disposició
dels autoritzats un nou aplicatiu en l'àmbit del sistema RED, denominat CASIA. Aquest
aplicatiu s'ha concebut com un servei exclusiu per als autoritzats del sistema RED amb
l'objectiu de facilitar-los la presentació de sol·licituds i permetre de canalitzar de manera
adequada els tràmits a què farà referència el nou text normatiu.



Beneficiaris del subsidi extraordinari per falta d'activitat per a treballadors de la llar: Atès
que aquest col·lectiu no té accés a la prestació per desocupació, s'ha creat un subsidi
extraordinari temporal per falta d'activitat (per causa de la COVID-19, per acomiadament o
per desistiment de l'ocupador). Aquest subsidi és compatible amb el manteniment d'altres

activitats, i la quantia màxima estarà limitada a l'SMI sense pagues extraordinàries. S'ha de
sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació.


Subsidi d'atur excepcional per fi de contracte temporal: S'ha aprovat un subsidi temporal
d'un mes d'atur (al 80 % de l'IPREM) per als qui se'ls acabi un contracte temporal de, com a
mínim, dos mesos de durada, amb posterioritat al 14 de març, i no tenen prou carència per
accedir a la prestació o subsidi per desocupació. S'inclouen els contractes d'interinitat,
formatius i de relleu.



Prestació extraordinària per a autònoms per cessament d'activitat amb motiu de la
COVID-19: S'aclareix que aquesta prestació es pot sol·licitar fins al darrer dia del mes
següent al mes en què finalitzi l'estat d'alarma. Això suposa que el termini per sol·licitar-lo
s'amplia, de moment, fins al 31 de maig.



Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total: Amb caràcter
excepcional, i mitjançant el comunicat de baixa corresponent, aquesta protecció s'ha
d'ampliar als treballadors que estan obligats a desplaçar-se de localitat i tenen l'obligació
de prestar els serveis essencials a què es refereix el Reial decret llei 10/2020, sempre que
s'hagi acordat el confinament de la població on tenen el domicili i l'autoritat competent els
hagi denegat de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se, no puguin portar a terme
el seu treball de forma telemàtica per causes no imputables a l'empresa per a la qual
presten els serveis ni al mateix treballador, i no tinguin el dret de percebre cap altra
prestació pública.



Es permet compatibilitzar la prestació per cura de menors malalts amb la desocupació
derivada d'un ERTO, i també amb la prestació extraordinària per cessament d'activitat
durant la permanència de l'estat d'alarma.



Els professionals sanitaris jubilats que es reincorporin al servei actiu amb motiu de la crisi
sanitària, tindran el dret de percebre l'import de la pensió de jubilació que percebien en
el temps de reincorporar-se a la feina.

