
CONVALIDACIÓ DEL RD- LLEI  DE 15/2020 DE 21 D’ABRIL, DE MESURES URGENTS 
COMPLEMENTÀRIES PER RECOLZAR L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ 

L’executiu presenta un conjunt de 30 mesures destinades a empreses i treballadors, que 
complementen les aprovades anteriormente, per tal de paliar la crisi social i econòmica 
ocasionada per la Covid-19. Aquest RD-llei té per objecte “ respondre a les necessitats 
de recolzament derivades de la prolongació d’aquestas situació d’excepcionalitat” 

Mesures de protecció per als treballadors i l’ocupació 

Entre les mesures específiques destinades als treballadors adoptades, s’amplia la 
prestació per atur a aquelles persones acomiadades durant el període de prova d’una 
nova feina; es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus i s’amplien les seves 
cobertures. D’igual forma, s’incrementa l’àmbit d’aplicació dels ERTOS per a empreses 
que desenvolupen serveis essencials i que hagin vist reduïts els seus ingressos. 
Addicionalment es podran prorrogar els contractes predoctorals per al personal 
investigador en formació fins a tres mesos addicionals al temps que duri la declaració de 
l’estat d’alerta. 

En l’àmbit de protecció dels ciutadans, s’estableixen les condicions d’acreditació de 
circumstàncies que donen dret al rescat de fons de pensions i es redueix un 50% els 
aranzels notarials per a la novació de crèdits hipotecaris. Amb l’objectiu de frenar 
l’expansió de la Covidd-19, es prorroga dos mesos el caràcter preferent de treball a 
distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada. 

Mesures per al finançament d’empreses i autònoms 

En relació amb les mesures destinades a les empreses, s’introdueix un mecanisme per a 
les pymes i autònoms per a la renegociació i ajornament del pagament de lloguers de 
locals de negoci de grans tenedors o empreses públiques. Així mateix, s’estableix una 
reducció en el pagament fraccionat de l’IRPF i de l’IVA, amb la possibilitat de descomptar 
en cada trimestre els dies en els quals hagi hagut l’estat d’alerta. 

Igualment, s’adopten mesures de flexibilitat per ajustar-se a la situació actual la 
regulació relativa a determinats sectors i activitats, com : ports, investigació 
universitària, centres tecnològics, treballadors agraris i cooperatives. 

En aquest Reial-Decret Llei també es reforcen els mecanismes de control i sanció per 
evitar comportaments fraudulents en la percepció de les prestacions. Es regulen 
sancions i s’estableix una responsabilitat empresarial que implica la devolució per part 
de l’empresa de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors. 
Aquesta norma convalidada a més presenta mesures relacionades amb l’accés a crèdits 
i la seva amortització. D’aquesta manera la  línia d’avals de l’ICO de 100.000 milions 
d’euros permetrà cobrir pagarés d’empresa i reforçar les societat de garantia recíproca 
de les CCAA; s’habilita al Consorci de Compensació d’Assegurances pe tal que actuï coma 
reassegurador dels riscos de l’assegurança de crèdit i es permet l’ajornament de les 



quotes dels préstecs concedits per l’IDE en el marc dels seus programes de subvencions 
o ajudes.  

Mesures fiscals 

Per altra banda, aquest text introdueix mesures de recolzament fiscal com la reducció al 
0% de l’IVA del material sanitari de productors nacionals a entitats públiques, sense 
ànim de lucre i centres hospitalaris. Aquesta mesura es troba en la línia amb la reducció 
d’aranzels de la UE per tal de garantir la igualtat de tracte i el subministrament ràpid i 
efectiu amb un estalvi de més de 1.000 milions d’euros. Així mateix, es redueix l’IVA de 
llibres, revistes i diaris electrònics per alinear-lo amb l’aplicable als de paper. 

Per altra banda, s’ajusten les bases imposables dels impostos a la situació econòmica, 
amb la q qual cosa s’alliberen 1.100 milions d’euros de liquides per a les empreses en 
particular pymes i autònoms. 

Servei d’Assessorament Jurídic a 15 de maig de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


