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Mesurades Ocupació Agrària
•

Pròrroga de vigència de les mesures de flexibilització de l’ocupació agrària previstes en el
Reial decret llei 13/2020

Queden prorrogades les mesures extraordinàries de flexibilització de l’ocupació, de caràcter
social i laboral, fins al 30 de setembre de 2020.
Les empreses i ocupadors hauran de comunicar als serveis públics d’ocupació autonòmics, en
el termini dels deu dies hàbils següents a la seva concertació, les contractacions la vigència de
les quals s’acordi prorrogar, indicant la nova data de finalització.
•

Règim aplicable als joves, nacionals de tercers països, que es trobin en situació regular d’entre els 18 i els 21 anys que hagin estat emprats en el sector agrari amb base en el Reial decret
llei 13/2020

Després de la finalització de la vigència del Reial decret llei 13/2020, es podrà concedir una autorització de residència i treball a aquells joves estrangers que, amb base en el que es preveu
citat reial decret llei, hagin estat contractats en el sector agrari durant la vigència d’aquest.
Vigència de dos anys, renovables per altres dos i vàlida en tot el territori nacional.
•

Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, referent a l’ocupació
agrària.

El segon paràgraf de l›apartat 1 de l›article 324 del text refós de la Llei General de la Seguretat
Social, queda redactat com segueix:
«Les limitacions en la contractació de treballadors per compte d›altri a què es refereix el paràgraf
anterior s›entenen aplicables per cada explotació agrària. En el cas que en l›explotació agrària
existeixin dues o més titulars, en alta tots ells en el Sistema Especial per a treballadors per compte
propi agraris del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, s›afegirà
al nombre de treballadors o jornals previstos en el paràgraf anterior un treballador més amb
cotització per bases mensuals, o dos-cents setanta-tres jornals a l›any, en cas de treballadors
amb cotització per jornades reals, per cada titular de l›explotació agrària, exclòs el primer.»
Mesures en l’àmbit d’ocupació i Seguretat Social
•

Consideració com a contingència professional derivada d’accident de treball les malalties
patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o soci-sanitaris a conseqüència del
contagi del virus SARS-CoV2 durant l’estat d’alarma.

Les prestacions de Seguretat Social que causi el personal que presta serveis en centres sanitaris
o soci-sanitaris, i que en l’exercici de la seva professió hagin contret el virus SARS-CoV2 per haver
estat exposat a aquest risc específic durant la prestació de serveis sanitaris i soci-sanitaris, es consideraran derivades d’accident de treball.
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Aquesta previsió s’aplicarà als contagis produïts fins al mes posterior a la finalització de l’estat
d’alarma.
En els casos de defunció, es considerarà que la causa és accident de treball sempre que la defunció s’hagi produït dins dels cinc anys següents al contagi de la malaltia i derivat d’aquesta.
•

Efectes de la qualificació com a contingència professional derivada d’accidentin de treball
de les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o soci-sanitaris a
conseqüència del contagi del virus SARS-CoV2 durant l’estat d’alarma.

L’assistència sanitària prestada als treballadors sanitaris durant la declaració de l’estat d’alarma
que, fins a la data d’entrada en vigor d’aquesta norma, s’ha vingut considerant com a derivada
de contingència comuna, mantindrà aquesta qualificació.
Una vegada reconeguda la contingència professional de la prestació, l’assistència sanitària es
considerarà derivada de recaiguda i tindrà naturalesa de contingència professional.
Mesures en l’àmbit científic
•

Autorització per a la creació del Consorci per a l›impuls de la construcció a Espanya de
la infraestructura cientificotècnica «International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo
Oriented Neutron Source».

El Consorci comptarà amb la participació de l’Administració General de l’Estat (a través del
Ministeri de Ciència i Innovació) i de la Junta d’Andalusia, que aportaran recursos per al seu
sosteniment.
Mesures en l’àmbit tributari
•

Presentació de la declaració de l’Impost de societats per als contribuents que s’ajustin per a
la formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici al que es disposa en els articles
40 i 41 del Reial decret llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Els contribuents de l’Impost de societats el termini del qual per a la formulació i aprovació dels
comptes anuals de l’exercici s’ajusti al que es disposa en els articles 40 i 41 del Reial decret llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i
social del COVID-19, presentaran la declaració de l’Impost per al període impositiu corresponent
a aquest exercici.
Si a la finalització d’aquest últim termini, els comptes anuals no haguessin estat aprovades per
l’òrgan corresponent, la declaració es realitzarà amb els comptes anuals disponibles.
•

Ampliació del termini previst en l’article 95 bis de la Llei General Tributària.
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Mesures en l’àmbit econòmic
•

Fraccionament i ajornament de deutes en els serveis de comunicacions electròniques.

Els operadors de comunicacions electròniques hauran de concedir als seus abonats un fraccionament i ajornament del deute corresponent a les factures presentades al cobrament des de la
data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020 (declaració de l’estat d’alarma) i, en tot cas,
fins al 30 de juny de 2020.
Condicions del fraccionament i ajornament:
a) Fraccionament lineal.
b) Termini de 6 mesos per a realitzar els pagaments fraccionats, (excepte acord entre tots dos).
c) No es reportaran interessos de demora ni s’exigiran garanties.
•

Autorització per a l’atorgament d’avals a favor de la Comissió Europea en el marc de l’Instrument Europeu de Suport Temporal per a Mitigar els Riscos de Desocupació en una Emergència (InstrumentSURE).

S’autoritza l’Administració General de l’Estat a atorgar avals per import màxim de 2.252.890.750
euros l’any 2020, relatiu a la creació d’un instrument europeu de suport temporal per a atenuar
els riscos de desocupació en una emergència (SURE) arran del brot de COVID-19
•

Cobertura pressupostària de les execucions dels avals concedits pel Ministeri d’Assumptes
Econòmics i Transformació Digital en virtut del que es disposa en el Reial decret llei 8/2020, de
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social
del COVID-19.

•

Acords marc sectorials promoguts per les associacions representatives d’entitats financeres
sobre ajornament d’operacions de finançament de clients afectats per la crisi del coronavirus.

•

Disposicions generals sobre les moratòries convencionals subscrites a l’empara d’un Acord
marc sectorial.

•

Règim excepcional de formalització de les moratòries convencionals subscrites a l’empara
d’Acords marc sectorials adoptats a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la
COVID-19.

•

Aprovació de modificacions pressupostàries en el pressupost de despeses del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

•

Préstec a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

•

Limitació de la despesa en l’Administració General de l’Estat.

S’exceptuen de la limitació de despesa les mesures necessàries per a l’aplicació de l’Acord entre el Ministeri de l’Interior, sindicats de Policia Nacional i associacions professionals de la Guàrdia
Civil, de 12 de març de 2018.
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•

Moratòries acollides a un Acord marc sectorial i subscrites amb anterioritat a l’entrada en
vigor aquesta norma.

•

Ampliació del termini de no meritació d’interessos de demora per als ajornaments de l’article
14 del Reial decret llei 7/2020 i de l’article 52 del Reial decret llei 11/2020.

Mesures desocupació sector cultural
•

Sol·licituds de prestacions per desocupació formulades a l’empara del Reial decret llei
17/2020, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural que es trobin arracades de
resolució o que haguessin estat denegades.

Les sol·licituds pendents de resolució, es resoldran conformement a aquest últim Reial decret.
En el cas que les sol·licituds ja haguessin estat denegades a l’entrada en vigor del present reial
decret llei, els interessats podran tornar a presentar-ne conformement al que es disposa en
aquest últim.
Modificacions normatives
•

Modificació de la Llei de l’Impost de Transmissions patrimonials i Actes Jurídics Documentats

S’afegeix un nou número 29) en l’apartat B) de l’article 45.I
•

Modificació de la Llei 3/2001, de Pesca Marítima de l’Estat.

L’article 103.c) de la Llei 3/2001 es modifica.
•

Modificació de la Llei 11/2015, de recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de
serveis d’inversió.

Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 55 de la Llei 11/2015
•

Modificació del Reial decret 877/2015, de desenvolupament de la Llei 26/2013, de caixes
d’estalvis i fundacions bancàries; es modifica el Reial decret 1517/2011, pel qual s’aprova
el Reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d’Auditoria de Comptes; i es modifica
el Reial decret 1082/2012, , pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
35/2003, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva.

S’afegeix una disposició addicional. Suspensió de l’obligació d’aportar al fons de reserva.
•

Modificació del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

S’afegeix un nou apartat 11 a l’article 33 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors,
relatiu al Fons de Garantia Salarial
•

Modificació del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Es modifica l’apartat 4 de l’article 14 del Reial decret llei 7/2020
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•

Modificació del Reial decret llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19.

•

Modificació del Reial decret llei 11/2020, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Es modifica els articles 21.1, el 48.1 i 52.6 del Reial decret llei 11/2020,
•

Modificació del Reial decret llei 13/2020, pel qual s’adopten determinades mesures urgents
en matèria d’ocupació agrària.

Es modifica el paràgraf tercer de l’apartat e) de l’article 3.
•

Modificació del Reial decret llei 15/2020, de mesures urgents complementàries per a donar
suport a l’economia i l’ocupació.

S’afegeix en la disposició addicional quinzena un nou apartat 5.
•

Modificació del Reial decret llei 17/2020, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019.

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 2 i s’afegeix un apartat 5 a l’article 2
•

Modificació del Reial decret llei 18/2020, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 1, el primer paràgraf de l’apartat 4 de
l’article 4, i l’apartat 5 de l’article 4.
Salvaguarda del rang d’unes certes disposicions reglamentàries
Es manté el rang reglamentari de la disposició addicional primera del Reial decret 877/2015, de
2 d’octubre, modificada per la disposició final quarta d’aquest reial decret llei.
Habilitació normativa
S’autoritza el Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació; a la Vicepresidenta Tercera del Govern i Ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital; al Ministre de Justícia; a la Ministra
d’Hisenda; a la Ministra de Treball i Economia Social; al Ministre de Cultura i Esport; al Ministre de
Ciència i Innovació; al Ministre de Consum, i al Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
per a dictar les normes que resultin necessàries per a l’aplicació i desenvolupament del que es
preveu en aquest reial decret llei, en relació amb les seves respectives matèries.
Derogación normativa.
Queden derogats l’apartat segon de l’article 16 ter i l’article 20 del Reial decret llei 8/2020
Amb efectes 1 de juny de 2020, queda derogada la disposició addicional segona del Reial decret llei 15/2020, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.
Entrada en vigor
El present reial decret llei entrarà en vigor el 28 de maig de 2020

Servicio al mutualista
T. 902 32 32 32

www.activamutua.es
info@activamutua.es

