NOVETATS LEGISLATIVES
Aspectes destacats del Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual
s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària.

Núm. 6/2020

DOCUMENT ELABORAT PEL DEPARTAMENT D'ESTUDIS JURÍDICS D'MC MUTUAL

El Reial decret llei té per objecte afavorir la contractació temporal dels treballadors agraris. Això no
obstant, hi ha diverses disposicions addicionals i finals que poden afectar directament la gestió de les
mútues. Va entrar en vigor el dia 9 d'abril de 2020.
A) Disposició addicional tercera.
Simplifica la tramitació dels expedients de les entitats gestores durant l'estat d'alarma, especialment pel
que fa a l'admissió de la "identitat declarada" pel sol·licitant en cas de manca de signatura electrònica o
clau permanent, sense perjudici de les comprovacions posteriors. També simplifica la presentació de
documents (especialment si no es poden obtenir durant l'estat d'alarma). Així mateix, preveu la revisió de
les "resolucions provisionals" després de l'estat d'alarma, tant per fer abonaments com per reclamar les
quantitats percebudes indegudament.
B) Disposició final primera.
Es dona una redacció nova a l'art. 5 del Reial decret llei 5/2020. Per tant, hi ha una nova definició de l'AT
COVID-19. En resum: preveu expressament l'AT a tots els efectes, si es prova la causa exclusiva de la
malaltia; preveu ITAT en el cas de restriccions de sortides de municipis, quan el treballador hauria de
desplaçar-se per la feina i no se li autoritzi ni pugui fer teletreball.
C) Disposició final segona.
Modifica l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que regula la prestació extraordinària
per cessament d'activitat. La nova redacció té l'abast següent:
•

Potser la novetat principal és la modificació de l'estricte règim d'incompatibilitats fixat
inicialment. El redactat nou estableix la compatibilitat de la prestació per CATA COVID-19 amb
qualsevol altra prestació de Seguretat Social que el beneficiari hagi estat percebent i sigui
compatible amb l'activitat que desenvolupa com a autònom. Això representa un règim
d'incompatibilitats molt similar al que ja hi ha per a la prestació per CATA ordinària (art. 342
LGSS).
o

Totes les prestacions que eren compatibles amb l'activitat d'autònom ho continuaran
sent amb la prestació per CATA COVID-19 (per exemple, la pensió de viduïtat, una IP total
compatible amb la feina actual o prestacions familiars per fill a càrrec, per citar-ne uns
exemples).

•

S'inclou expressament com a possibles beneficiaris els autònoms agraris (inclosos en el sistema
especial agrari per compte propi – SETA) les activitats dels quals estiguin suspeses amb motiu de
la declaració de l'estat d'alarma o que no hagin cessat l'activitat, però hagin reduït la facturació
un 75%.

•

En relació amb els períodes que cal tenir en compte per acreditar la reducció de facturació del
75% que permeti l'accés a la prestació, s'incorporen algunes novetats:
o

S'aclareix que el mes anterior en què es redueix la facturació és el mes natural anterior a
la sol·licitud. D'aquesta manera, si la prestació se sol·licita al març o l'abril, es valorarà el
mes de març (atès que al febrer no hi va haver suspensió d'activitats ni estat d'alarma).
Per tant, per justificar que la reducció d'ingressos s'ha produït el mes d'abril, caldria
presentar la sol·licitud a partir del 30 d'abril.

C) Disposició final segona.
o

S'estableix un període comparatiu diferent del general (semestre anterior) per a
determinats col·lectius, ateses les particularitats pròpies:


Treballs agraris de produccions de caràcter estacional i produccions pesqueres,
marisqueres o de productes específics de caràcter estacional: Quan la facturació
mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors a la sol·licitud es
redueixi, com a mínim, un 75% en relació amb els mateixos mesos de la
campanya de l'any anterior.



Activitats artístiques, de producció o edició, sales d'espectacles, etc. (CNAE
5912, 5915, 5916, 5920 i CNAE del 9001 al 9004), que no hagin cessat l'activitat:
Es compararà la facturació del mes natural anterior en què se sol·licita la
prestació en relació amb la dels 12 mesos anteriors.

•

Encara que això ja es deduïa del criteri 5/2020, de la DGOSS, s'especifica que per tenir dret a
aquesta prestació no serà necessari tramitar la baixa en el règim de Seguretat Social
corresponent.

•

En la mateixa línia de l'esmentat criteri 5/2020, s'indica que la base mínima sobre la qual es
calculi la quantia de la prestació, quan no s'acrediti la carència mínima, serà la pròpia i específica
que correspongui en funció de l'activitat de l'autònom (diferent, per exemple, si és un venedor
ambulant o un autònom societari).

•

Seguint amb els criteris de la DGOSS, s'indica expressament que durant el temps de percepció de
la prestació no hi ha l'obligació de cotitzar (tot i que s'entén com a període cotitzat).
o

•

Cal recordar que, en els supòsits de suspensió de l'activitat, la cotització corresponent als
dies d'activitat del mes de març (de l'1 al 13) que no s'hagi abonat en termini no serà
objecte de recàrrec.

Finalment, i encara que el redactat es refereix textualment a les "entitats gestores" (i les mútues
som "òrgans gestors" d'aquesta prestació, segons l'art. 356. LGSS), s'afegeix l'incís següent en
l'apartat 9:
o

"Les entitats gestores, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents que, si escau,
s'hagin aportat, han de dictar 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 el cas que es desprengui que l'interessat no té el dret a la
prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats percebudes
indegudament.

Això representaria que les quantitats reconegudes inicialment podrien tenir la consideració de
provisionals, i poden ser objecte de revisió posterior a l'efecte de ser considerades com a
percebudes indegudament.

D) Disposició final tercera.
Modifica, entre altres disposicions, la disposició addicional quinzena del Reial decret llei 11/2020, en
relació amb el personal estatutari sanitari jubilat que es reincorpori durant aquest període d'alarma. Hi
haurà les mateixes obligacions de cotització que per a la resta de treballadors, incloent-hi ara les
contingències comunes, i les mateixes incompatibilitats entre prestacions i, si escau, el dret d'opció entre
prestacions.

