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Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19 
 
Mesures extraordinàries en l’àmbit laboral (Art. 22-28) 

 
1. Suspensions de contracte i reduccions de jornada relacionada directament 

amb el COVID-19 
 
Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin com a causa directa en 
pèrdues d’activitat o servei derivats de les mesures governamentals adoptades pel  de COVID-
19, es consideraran força major als efectes de l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors.  
 
Requisit previ: La relació laboral ha de ser anterior a l’aprovació del present Reial Decret.  
 
Procediment a seguir:  

• L’empresa haurà de remetre a l’autoritat laboral competent un informe acreditatiu de 
la mesura. 

• En el termini de 5 dies la inspecció de treball haurà d’emetre un informe. 
• L’autoritat laboral competent haurà de resoldre en el termini de 5 dies.  

 
 
2.  Procediments de suspensió i reduccions de contracte per causes 

productives, organitzatives i tècniques  
 
En els procediments de suspensió i reduccions de contracte per causes productives, 
organitzatives i tècniques s’aplicaran les següents especificitats:  
 
a) Per a la comissió negociadora: en el cas que a l’empresa no hi hagi representació dels 

treballadors, es designarà als sindicats més representatius del sector i, sinó, es formarà 
per tres treballadors. La designació s’haurà de fer en el termini de 5 dies.  

b) El període de consultes del procediment serà de 7 dies.  
c) L’informe d’inspecció es realitzarà en el termini de 7 dies.  

 
3. Exoneració de l’empresa de l’aportació a la TGSS en cas de suspensió de 

contractes i reducció de jornada  
 

En els casos anteriorment citats de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats, 
s’exonerarà a l’empresa de la seva aportació a la TGSS que li correspon així com les quotes 
per conceptes de recaptació conjunta. 
 
Per empreses de fins a 50 treballadors aquesta exoneració serà del 100%, mentre que les 
empreses de més de 50 treballadors, l’exoneració serà del 75% de l’aportació empresarial. 
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Aquesta exoneració no afectarà la persona treballadora i, en aquest sentit, es considerarà com 
un període efectivament treballat.  

 
Procediment: s’haurà de presentar una sol·licitud per part de l’empresa que inclourà la 
identificació de les persones treballadores afectades i els períodes afectats. 

 
4. Mesures per a les persones a l’atur derivades dels casos anteriors 

 
Es reconeix els següents drets a les persones a l’atur derivades de les circumstàncies 
anteriors:  

a) Dret a la prestació contributiva encara que no compleixin el període mínim de 
cotització.  

b) No es computa el període en el qual es percep aquesta prestació a l’efecte de 
comptabilitzar el període màxim d’aquest.  

 
El Reial Decret preveu el sistema del còmput d’aquesta prestació segons cada cas. 
 
5. Disposició addicional de caràcter general 

 
Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes subjectes al compromís de l’empresa 
de mantenir els llocs de treball durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de 
l’activitat. 


