
   

8. Bonificació 50% quotes empresarials sector turisme, 

comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística. 

Seguretat Social.  

1. Tipus d’ajut:  

Bonificació per a treballadors fixes-discontinus d'empreses del sector del turisme, 
comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística ( article 13 del Reial Decret-Ley 
7/2020). La bonificació serà del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat 
Social per contingències comuns, atur i Fogasa i formació professional. 

NOVETATS: Disposició addicional quarta del  Real Decreto-ley 25/2020, de 3 
de juliol (publicat al BOE del 6 de juliol de 2020), de mesures urgents per recolzar 
la reactivació econòmica i l’ocupació  estableix mesures de recolzament a la 
prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixes 
discontinus en els sectors de turisme, comerç i hosteleria vinculats a 
l’activitat turística. que generin activitat productiva en els mesos de juliol, 
agost, setembre i octubre de 2020, i que iniciïn o mantinguin en alta durant els 

mencionats mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixes 
discontinus, podran aplicar una bonificació en els mencionats mesos del 50% de 
les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comuns, així com 
pels conceptes de recaudació conjunta de “Desempleo, FOGASA y Formación 
Profesional” dels mencionats treballadors.  

Aquesta bonificació serà d’aplicació a tot el territori nacional i, s’aplicaran per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l’empresa, prèvia 
comunicació de la identificació de les persones treballadores i prèvia presentació 
de declaració responsable, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de 
meritació, sobre la seva vinculació al sector del turisme. 

Les bonificacions previstes per a les contractacions establertes en el  “Programa 
de Fomento del empleo” regulat en aquesta llei, es finançarà amb càrrec a la 
corresponent partida pressupostària del  “Servicio Público de Empleo Estatal”. 

DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària: la 
modificació de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics 
prevista a l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre 
les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, té efectes a partir de l'1 de 
gener del 2021. 

2. Beneficiaris:  

Empreses del sector del turisme, comerços i hostaleria vinculades al sector turístic 
que generin activitat econòmica durant els mesos de febrer, març, abril, juny i 
iniciïn o mantingui d'alta durant aquests mesos a persones treballadores amb 

contractes fixes-discontinus. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798404.pdf


   
3. Àmbit d’aplicació: 

“1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a 
actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y 
hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que 
generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los 
trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una 
bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de 
recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos 
trabajadores”.  
 
“2. La bonificación regulada en este artículo será de aplicación en todo el territorio 
nacional, salvo en las comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias, 
durante los meses de febrero y marzo de 2020, donde será de aplicación, en los 
mencionados meses, la bonificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto-
ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 
los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial 
Thomas Cook.”  

4. Quan es podrà demanar?: 

Segons art.13 Reial Decret-Ley 7/2020 serà d’aplicació des de el 1 de gener de 
2020 fins el 31 de desembre de 2020.  

 

5. Terminis de notificació:  

 

 L’ anotació de la situació addicional 420 estarà disponible a partir del 25 de 
març.  

 Mesos de febrer i març de 2020: El termini per la comunicació es farà 
extensible fins el dia 29 d’abril de 2020. 

 Mesos d’abril, maig i juny 2020: els terminis de comunicació seran els 

següents:  

Comunicació previa: fins 60 dies “de la FECHA DESDE del registro con TIPO SAA 
420”. Resta de comunicacions: Durant tot el mes natural corresponent a la “FECHA 
DESDE” . 

6. Com tramitar-ho?:  

Aquestes bonificacions es calcularan automàticament per el Sistema, una vegada 
s’hagi comunicat la Situació Addicional 420 :  L’anotació, per part dels autoritzats 
RED (sistema RED), dels registres amb valor 420 constitueix una declaració 
responsable de que s’acompleixen tots i cadascun dels requisits exigits per l’accés 
al mencionat benefici i no concurreix cap de les exclusions que determinen el no 

accés al mateix. 

A través del sistema RED -Valor del camp: TIPO SITUACIÓN ADICIONAL: “La 
identificación de los trabajadores a los que resulte de aplicación, por concurrir los 
requisitos a los que se refiere el artículo 13 del Real Decreto-Ley 7/2020, se 
realizará a través de los procedimientos ya establecidos en ocasiones anteriores 



   
para este tipo de beneficios –comunicación del valor 420 del campo TIPO 
SITUACION ADICIONAL-“.  

7. Normativa aplicable:  

DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària. 

Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580 

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo. 

8. Altres dades d’interès :  

http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-
813d-e9689629fbeb 
 
https://www--sepe--es.insuit.net/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-
institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Julio/&detail=prolongacion-
periodo-actividad-trabajadores-fijos-discontinuos-turismo-covid19 
 
Bústia de contacte: https://w6.seg-
social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.
SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=XV20R200 

Formulari de contacte: https://sede--sepe--gob--
es.insuit.net/contacte/contacteInternet.do 

Telèfon: 901 01 09 90 per a serveis empreses  
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