
 

 

Mesures aprovades l’ 1 d’abril 

 
Andrea Leunda, advocada assessora de l’APdC, fa un resum de les mesures recollides al Reial 

Decret-Llei núm. 11-2020, de 31 de març, publicat al BOE l’1 d’abril, pel qual s’adopten 

mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. 

 

Tot i que es va comunicar que era una norma que recollia mesures directament regulades 

pel sector de la cultura, a la pràctica, són poques les mesures directament pensades pels i les 

artistes.  

 

- Flexibilització dels requisits exigits per acollir-se a les mesures excepcionals 

aprovades per la suspensió o reducció dels contractes a través d’un ERTO. 

L’exigència de mantenir els contractes laborals vigents durant sis mesos un cop es reiniciï 

l’activitat dels contractes suspesos o reduïts a través d’un ERTO com a requisit per poder 

acollir-se a l’atur excepcional –que no necessita temps mínim de cotització, ni consumeix els 

dies cotitzats- s’elimina en aquells sectors com el de les arts escèniques en els quals prima la 

temporalitat. 

 

- Es regula un subsidi d’atur excepcional per finalització de contracte temporal. 

Podran ser beneficiàries d’aquest subsidi d’atur excepcional per finalització de contracte 

temporal les persones treballadores a les que se les hagués extingit el seu contracte de 

duració determinada de, almenys, dos mesos de duració, amb posterioritat a l’entrada en 

vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.  

 

El procediment per tramitar el present subsidi encara no està desenvolupat. La norma 

estableix que s’haurà de desenvolupar abans del dia 1 de maig. 

 

- Modificació dels requisits per accedir a la prestació excepcional per cessament 

d’activitat per treballadors autònoms.  

-  

S’estableix que en el supòsit de persones treballadores por compte pròpia (autònomes) que 

desenvolupin activitats en un dels següents codis de la CNAE: 9001, 9002, 9003 i 9004, la 

reducció de la facturació en un 75 % es calcularà en relació amb l’efectuada en els dotze 

mesos anteriors.  

9001.- Arts escèniques 

9002.- Activitats auxiliars a les arts escèniques. 



 

 

9003.- Creació artística y literària 

9004.- Gestió de sales d’espectacles. 

 

També es van regular altres mesures que poden ser d’interès: 

 

Moratòria en el pagament de la hipoteca dels locals afectes a l’activitat. 

Els empresaris i professionals, en relació amb l’immoble afectat per l’activitat econòmica, 

podran sol·licitar la suspensió del deute hipotecari durant el termini de tres mesos. 

 

Moratòria en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social. 

Les persones treballadores per compte pròpia (autònomes) que no hagin vist suspesa la seva 

activitat per l’estat d’alarma i les empreses, sempre que compleixin certs requisits pendents 

de determinar, podran sol·licitar l’ajornament del pagament de les cotitzacions de la 

Seguretat Social.   

Les empreses podran ajornar el període de cotitzacions comprés entre abril i juny de 2020. 

Els treballadors/es per compte pròpia podran ajornar el període de cotitzacions entre maig i 

juliol de 2020, sempre que les activitats no s’hagin suspès per l’estat d’alarma. 

 

Ajornament del pagament dels deutes contrets amb la Seguretat Social. 

Les empreses i persones treballadores per compte pròpia (autònomes) podran sol·licitar 

l’ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social que s’hagin d’ingressar 

des d’abril fins a juny de 2020, sempre que no tinguin un altre ajornament de deutes en 

vigor. El retorn del deute es gravarà amb un interès del 0,5 %.  

Es podrà sol·licitar durant els deu primers dies naturals al termini reglamentari d’ingrés, amb 

límit màxim el dia 30 de juny.  

 

Suspensió del pagament de factures de electricitat, gas i productes derivats del petroli. 

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, els punts de subministrament 

d'energia elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats de petroli per 

canalització, titularitat d'autònoms que acreditin aquesta condició mitjançant la seva alta en 

el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Autònoms (RETA) o assimilable i 

petites i mitjanes empreses podran sol·licitar, per mitjans que no suposin desplaçament físic, 

al seu comercialitzador o, si s'escau, al seu distribuïdor, la suspensió del pagament de les 

factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l'estat 

d'alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació. 

 

 

 

 


