Ciutadania. Laborals
2.5. Bonificacions destinades a treballadors i treballadores del sectors de
comerç, turisme i hostaleria
Sinopsi ajuda

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia

Recolzament a la prolongació del període d'activitat dels
treballadors i treballadores amb contracte fixos - discontinus en
el sector.
Seguretat Social
1. Empreses dedicades a activitat enquadrades en els sectors del
turisme
2. Que les empreses iniciïn o mantinguin d'alta durant els mesos
que s'indiquen a l'apartat de requisits l'ocupació dels
treballadors fixos discontinus.
La bonificació serà del 50% de les quotes empresarials a la
Seguretat Social per contingències comunes, així com pels
conceptes de recaptació conjunta d'atur, Fogasa i formació
professional.
La bonificació regulada en l'article 13 és aplicable en tot el
territori nacional, excepte en les comunitats autònomes de les
Illes Balears i Canàries, durant els mesos de febrer i març de
2020, on serà d'aplicació en els esmentats mesos, la bonificació
establerta en l'article dos de el Reial decret llei 12/2019 d'11
d'octubre pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els
efectes de l'obertura de procediments d'insolvència de el grup
empresarial Tomàs Cook.

Requisits

-

Ser un empresa, enquadrada en els sectors del turisme
La bonificació correspon al període entre els mesos de
febrer a juny de 2020
La quantia de la bonificació ascendeix al 50% de les
quotes empresarials a la seguretat social

Documentació Actuacions a realitzar perquè es calculi la bonificació en la
liquidació de quotes:
S'haurà d'informar, respecte als treballadors als quals sigui
d'aplicació, el valor 420 en el camp TIPUS SITUACIÓ addicional,
amb les següents particularitats:
Treballadors d'empreses no radicades a les comunitats
autònomes de les Illes Balears i Canàries durant els mesos de

febrer, març, abril, maig i juny:
N'hi haurà prou amb la comunicació d'un únic registre amb
TIPUS de SAA 420 amb DATA DES del mes de febrer. També hi ha
la possibilitat de comunicar un registre TIPUS SAA 420 en cada
un dels mesos indicats. És a dir, es podran anotar de forma
independent entre si.
Treballadors d'empreses no radicades
autònomes de les Illes Balears i Canàries:

a

les

comunitats

S'exclou d'aquesta norma la incentivació dels mesos de febrer i
març a les empreses radicades a les comunitats autònomes de
les Illes Balears i Canàries, ja bonificats d'acord amb el que
estableix l'article 2 de Reial Decret Llei 12/2019, de 11 d'octubre ,
pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de
l'obertura de procediments d'insolvència de el grup empresarial
Tomas Cook.
A l'empara del Reial decret llei 7/2020, els resulta d'aplicació les
bonificacions corresponents als mesos d'abril, maig i juny / 2020.
Per identificació d'aquests treballadors d'alta durant els mesos
d'abril a juny de 2020, serà suficient amb la comunicació
realitzada, en el seu moment, del valor 420 del camp TIPUS SAA
amb DATA DES del mes de febrer o març. No obstant això, de la
mateixa manera al que ja s'ha indicat, també hi ha la possibilitat
de comunicació d'un registre TIPUS SAA 420 en cada un dels
mesos bonificats.
El termini per a la comunicació de la valor 420 respecte als
mesos de febrer i març s'estendrà fins al dia 29 d'abril de
2020.L'anotació d'aquest valor respecte dels mesos successius es
podrà realitzar fins l'últim dia del termini de presentació de la
liquidació corresponent a cada mes.
Pels mesos d'abril, maig i juny 2020, els terminis de comunicació
seran els següents:
Comunicació prèvia: fins a 60 dies de la DATA DES del registre
amb TIPUS SAA 420
Resta de comunicacions: Durant tot el mes natural corresponent
a la DATA DES i fins al penúltim dia del termini reglamentari
d'ingrés.

La bonificació es calcularà automàticament pel sistema, una
vegada que s'hagi comunicat la situació addicional 420. En el cas
que la liquidació ja estigués confirmada, haurà de mecanitzar la
situació addicional i sol·licitar la rectificació de la liquidació
perquè s'apliqui la bonificació a aquesta liquidació.
En el cas que en el moment en què estigui disponible l'anotació
de la valor 420 no s'hagi pogut realitzar l'actuació indicada en el
paràgraf anterior, es podrà sol·licitar la corresponent devolució
de quotes.
L'anotació, per part dels autoritzats RED, dels registres amb valor
420 constitueix una declaració responsable que es compleixen
tots i cadascun dels requisits exigits per a l'accés a l'esmentat
benefici i no concorren cap de les exclusions que determinarien
el no accés a aquest.
Únicament s'han d'anotar els registres amb valor 420 quan
concorrin totes i cadascuna de les condicions i requisits exigits
en l'esmentat article 13 de Reial decret llei 7/2020, així com en la
resta de normativa d'aplicació per a l'accés i manteniment a les
deduccions de quotes, així com quan no concorri qualsevol de
les exclusions aplicables al benefici de què es tracta.
Més
informació
web oficial

Sol·licitud
Suport

https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/mlaborales/despidos.htm
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b9f671fd998a9/a932e16d-e5cd-4bd3-a9df-283fa7f74c92
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
Oficines de la Seguretat Social

