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Resum
Mesures laborals aprovades pel Govern espanyol
en el Reial Decret 11/2020, de 31 de març, pel
qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per a fer front al
COVID-19.
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Article 30: SUBSIDI EXTRAORDINARI PER EMPLEADES DE LA LLAR

Hi tindrà dret tota persona que estigui donada d’alta al Sistema Especial d’empleades de la Llar del
règim general de la seguretat social abans del 14 de març de 2020 i que:

- A causa de la crisi sanitària del Covid-19 hagi hagut de deixar de treballar de forma temporal i
per causes alienes a la seva volutat en un o diversos domicilis, amb l’objectiu de reduir el risc de
contagi.

- Hagi estat acomiadada o bé la persona que l’havia contractada doni per finalitzat el contracte.

Per accedir al subsidi extraordinari caldrà acreditar el fet causant, o bé amb una carta feta per la
persona empleadora en que expliqui la suspensió temporal del contracte, o bé amb la carta comuni-
cant l’acomiadament o extinció del contracte.

La quantia del subsidi equivaldrà a un 70% de la base reguladora, no podent ser superior al salari
mínim interprofessional exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

En el cas que es treballi en diverses llars, s’aplicarà la mateixa fòrmula del 70 % a cadascuna de les
bases reguladores, i es cobrarà la suma de les quantitats resultants.

En el cas que s’hagi reduït la jornada de treball, es tindrà dret al subsidi per la part proporcional del
temps no treballat aplicant-se la mateixa fòrmula anteriorment explicada.

El subsidi es rebrà mensualment i a partir del moment en que es pugui fer valer aquest dret. La data
de referència serà la de la comunicació de suspensió temporal del contracte o la data de baixa a la
Seguretat Social quan es tracti d’un acomiadament o extinció del contracte.

Aquest subsidi és compatible amb les percepcions derivades de les activitats per compte propi o per
compte aliè.

El subsidi no és compatible amb el subsidi per incapacitat temporal i amb el permís retribuït recupe-
rable establert al Reial Decret 10/2020, de 29 de març.

Aquest subsidi serà aplicable amb efectes retroactius, sempre que la suspensió de contracte o aco-
miadament s’hagi produït amb posterioritat al 14 de març.

Per sol·licitar aquest subsidi caldrà esperar a que el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) esta-
bleixi el procediment de tramitació, habiliti els formularis i dicti els terminis per a la seva presentació.

Article 33: SUBSIDI D’ATUR EXCEPCIONAL PER FI DE CONTRACTE TEMPORAL

Hi tindrà dret tota persona treballadora amb contracte de durada determinada (inclosos els con-
tractes d’interinitat, formatius i de relleu) de, com a mínim, dos mesos i que s’hagi extingit amb data
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posterior al 14 de març, i que no disposi de la cotització necessària per accedir a una altra prestació
o subsidi si no disposen de les rendes previstes a la normativa de la seguretat social (és a dir, quan
el beneficiari no disposa mensualment de rendes de cap tipus superiors al 75 per cent del salari mí-
nim interprofessional excloses les pagues extraordinàries).

Es tracta, per tant, de contractes afectats per un ERTO.

La quantia del subsidi consistirà en una ajuda mensual del 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes
Múltiples (IPREM) mensual vigent.

Aquest subsidi no és compatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, sala-
ri social o ajudes anàlogues que hagin estat concedides per qualsevol administració pública.

La durada de la percepció d’aquest subsidi és d’un mes, ampliable si així es determina per Reial
Decret Llei.

Per sol·licitar aquest subsidi caldrà esperar a que el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) esta-
bleixi el procediment de tramitació, habiliti els formularis i dicti els terminis per a la seva presentació.

Disposició adicional dotzena.
CONTRACTES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR FETS PER UNIVERSITATS

Es prorrogaran aquells contractes (i també les seves pròrrogues) d’ajudants, professors ajudants
doctors, professors associats i professors visitants, que s’hagin firmat d’acord amb els articles 49,
50, 53 i 54 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i la durada dels quals fina-
litzi durant la vigència de l’estat d’alarma.

La pròrroga es realitzarà per una extensió equivalent al temps de durada de l’estat d’alarma. Es podrà
establir amb caràcter previ a la finalització del contracte o la seva pròrroga, una pròrroga de fins a
tres mesos adicionals al temps de durada de l’estat d’alarma.

La durada dels contractes prorrogats podrà excedir els límits màxims previstos per aquests tipus de
contractes a la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

Disposició adicional tretzena.
CONTRACTES TEMPORALS D’INVESTIGADORS I DEL PERSONAL CONTRACTAT EN EL
SISTEMA NACIONAL DE SALUT.

Es podran prorrogar durant el temps de durada de l’estat d’alarma aquells contractes de durada
determinada subscrits per entitats a càrrec al finançament procedent de convocatòries d’ajudes de
recursos humans realitzades en el marc de la Llei 14/2011, de 12 de juny, de la Ciència, la Tecnologia
i la Innovació, sempre i quan falti un any o menys per a la finalització d’aquests contractes.

Aquesta pròrroga es podrà acordar pel temps de durada de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues
vinculades a l’emergència sanitària causada pel COVID-19, i de forma justificada, aquests contractes
es podran prorrogar fins a tres mesos adicionals al temps de durada de l’estat d’alarma i les seves
pròrrogues.
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Quan aquests contractes s’hagin suspès per fer possible que les persones contractades s’integrin al
sistema nacional de salut per atendre contingències derivades del COVID-19, el temps de suspensió
s’afegirà al de la pròrroga prevista per aquesta disposició.

Per prorrogar aquests contractes, caldrà que abans de la data prevista de finalització del contracte
l’entitat contractant i la persona contractada ho hagin acordat.

La durada total del contracte de treball i de la seva eventual pròrroga, podrà excedir els límits tempo-
rals màxims que es preveuen a la Llei 14/2001, de 12 de juny.

Disposició adicional quinzena.
COMPATIBILITAT DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ AMB EL NOMENAMENT COM A
PERSONAL ESTATUTARI DELS PROFESSIONALS SANITARIS.

Aquells professionals sanitaris en situació de jubilació que s’hagin reincorporat al servei actiu a
l’ampara de l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, tindran dret a percebre la pensió de jubilació que
estaven rebent en el moment de la incorporació al treball, i no se’ls aplicarà les incompatibilitats
previstes en els articles 213 i 214 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

En el cas d’accident de treball tindran dret a percebre les prestacions d’incapacitat temporal i de pen-
sió de jubilació.

En cas de baixa per contingències comunes tindran dret a percebre les prestacions d’incapacitat tem-
poral i de pensió de jubilació.

En el cas de declaració d’incapacitat permanent, hauran de triar entre la percepció de la pensió de ju-
bilació o la d’incapacitat permanent derivada d’accident de treball.

En cas de mort com a conseqüència del treball realitzat, es podran sol·licitar les corresponents pres-
tacions de mort i supervivència derivades d’accident de treball.

Disposició adicional divuitena.
Col·laboració d’empleades i empleats públics.

Aquelles persones empleades públiques en servei actiu que sol·licitin col·laborar en l’àmbit de
l’administració en les àrees de caràcter sanitari, sociosanitari, d’ocupació, per a la protecció de
col·lectius vulnerables, ho podran fer amb l’autorització del seu superior jeràrquic i prèvia comuni-
cació a l’òrgan competent en matèria de personal, continuant rebent el salari per l’organisme
d’origen, i no suposant cap modificació de la seva situació administrativa o contracte de treball men-
tre duri la declaració de l’estat d’alarma.

Disposició adicional vint-i-unena.
INCAPACITAT TEMPORAL EN SITUACIÓ EXCEPCIONAL DE CONFINAMENT TOTAL

Aquelles persones que en el seu municipi s’hagi decretat el confinament total i per aquest motiu
no es puguin desplaçar per realitzar serveis essencials, podran acollir-se a la protecció de la inca-
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pacitat temporal, sempre i quan no puguin realitzar el treball telemàticament i no tinguin dret a rebre
cap altra prestació pública.

Es podrà sol·licitar la incapacitat temporal amb efectes retroactius al començament de confinament.

Caldrà acreditar tant la situació de confinament total (amb una certificació emesa per l’ajuntament
corresponent) com la impossibilitat de realitzar treball telemàtic (amb una certificació de l’empresa o una
declaració responsable en el cas de treballadors/es per compte propi).

Disposició adicional vint-i-dosena.
COMPATIBILITAT DEL SUBSIDI PER CURA DEMENOR I PRESTACIÓ PER ATUR O CESSAMENTD’ACTI-
VITAT DURANT LA PERMANÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

El subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu serà compatible amb la
percepció de la prestació d’atur com a conseqüència de la reducció de jornada, afectada per un expe-
dient de regulació temporal d’ocupació a la que pugui tenir dret.

Aquesta disposició també és aplicable als treballadors i treballadores autònoms.

SOBRE LA VIGÈNCIA D’AQUEST DECRET

Les mesures que es preveuen en aquest reial decret-llei es mantindran vigents fins a unmes després
del fi de la vigència de la declaració de l’estat d’alarma, exceptuant aquelles mesures que tinguin un
termini determinat de durada.

Aquestes mesures es podran prorrogar mitjançant reial decret-llei.


