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Resum de mesures laborals relatives a bonificacions per empreses del sector 

turístic amb treballadors fixes discontinus establertes en el Reial decret llei 

25/2020, de 3 de juliol. 

 

En l’ àmbit laboral, aquest RD estableix mesures de suport a la prolongació del període 

d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, 

comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística.  

Aquestes bonificacions ja existien i es regulaven cada any als Pressupostos General per 

les empreses del sector turístic que tinguessin activitat des de febrer a novembre. Ara 

redueixen aquest període d’activitat per adaptar-lo a la situació provocada per la COVID-

19. 

Les empreses, excloses les del sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els 

sectors del turisme, així com els del comerç i hostaleria, es podran aplicar una 

bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències 

comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i 

Formació Professional dels treballadors fixes discontinus durant els mesos de juliol a 

octubre. 

Requisits: 

• que es trobin vinculades al sector del turisme,  

• que generin activitat productiva en els mesos de juliol, agost, setembre i octubre 

de 2020. 

• que iniciïn o mantinguin d’alta durant aquests mesos, l'ocupació dels treballadors 

amb contracte fixe discontinu. 

Les bonificacions de quotes s'aplicaran per part de la Tresoreria General de la Seguretat 

Social a instàncies de l'empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones 

treballadores afectades, i prèvia presentació d’una declaració responsable, sobre la 

seva vinculació al sector del turisme que tramitarem des de l’assessoria. 

Aquestes bonificacions seran compatibles amb les exempcions de quotes empresarials 

a la Seguretat Social. L'import resultant d'aplicar les exempcions i aquestes 

bonificacions no podran, en cap cas, superar el 100% de la quota empresarial que 

hagués correspost ingressar. 

 

 



Aquest RD també regula altres aspectes com: 

• l’aprovació d'una línia de finançament atorgat per entitats financeres 

supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar 

inversions. 

 

• moratòria hipotecària i d’arrendaments d’immobles per al sector turístic 

 

• sistema extraordinari de finançament de projectes per a la transformació digital i 

innovació del sector turístic 

 

• PLA RENOVE 2020 consistent a incentivar l'adquisició de vehicles amb les 

millors tecnologies disponibles, que permeti la substitució dels vehicles més 

antics per models més nets i més segurs 

 

Si esteu interessats en algun d’aquest temes ens ho comuniqueu i mirarem 

d’aprofundir-hi. 

 

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres. 

Recordeu que a la nostra web trobareu tota la informació relativa al COVID-19, per tant 

us recomanem consultar-la amb freqüència. 


