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30.20 Circular Informativa 
 

 

MÉS MESURES COMPLEMENTÀRIES APROVADES PEL CONSELL DE 

MINISTRES D’AHIR 

 

El Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents i complementàries per donar 

suport a  l’economia i l’ocupació, publicat avui i que entrarà en vigor demà, ha establert tot un 

seguit de mesures a més de les que hem analitzat en la Circular CAPSS núm. 29.20, que a 

continuació detallem: 

 

1. Ampliació de les situacions protegides per desocupació 

L’article 22 del Reial Decret-llei contempla dues situacions legals de desocupació noves: 

i. L’extinció de la relació laboral durant el període de prova a partir del 9 de març 

de 2020, amb independència de la causa per la qual s’hagi extingit la relació 

laboral anterior. 

ii. La  situació de les persones treballadores que hagin resolt voluntàriament la 

seva última relació laboral, a partir de l’1 de març, perquè tenien un compromís 

ferm de ser contractades per una altra empresa que s’hagi vist frustrat a 

conseqüència de la pandèmia. 

 

2. Reforç de la protecció dels treballadors fixos discontinus 

Es modifica l’apartat 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, ampliant la 

cobertura  a aquelles persones treballadores amb contracte de treball fix discontinu que no 

hagin pogut incorporar-se a la seva activitat en les dates previstes, com a conseqüència de 

la  COVID-19, encara que no compleixin el requisit de situació legal de desocupació o no 

puguin accedir a la prestació d’atur per no tenir el període de cotització necessari. 

 

3. Reforçament del règim sancionador a les empreses (LISOS) 

El Reial Decret- llei  reforça els mecanismes de control i sanció que va establir el Reial 

Decret-llei 9/2020, de 27 de març,  per evitar comportaments fraudulents en la percepció de 

prestacions. Concretament, es regula la sanció a les empreses que presentin sol·licituds 

amb dades falsejades o incorrectes.  

Amb independència de les sancions administratives que corresponguin, l’empresa serà la 

responsable de la devolució de les prestacions indegudament percebudes per les seves 
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persones treballadores i aquestes conservaran el dret a percebre el salari corresponent al 

període de regulació d’ocupació autoritzat, descomptat l’import de la prestació d’atur que 

hagin rebut. 

 

La disposició final tercera  del Reial Decret-llei 15/2020, modifica  els apartats 1.c) i 2  de 

l’article 23 de la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social i afegeix  un apartat 3 a l’article 

43 d’aquest text legal. 

 

La disposició final novena del Reial Decret-llei 15/2020, modifica la disposició addicional 

segona del Reial Decret-llei  9/2020, que regula el règim sancionador i reintegrament de les 

prestacions indegudes. 

 

 

Barcelona, 22 d’abril de 2020. 

 


