PRÒRROGA DE LES MESURES DE
SUPORT AL PERLLONGAMENT DEL
PERÍODE D’ACTIVITAT DELS
TREBALLADORS FIXOS DISCONTINUS
EN ELS SECTORS DE TURISME,
COMERÇ VINCULAT I HOTELERIA
Disposició addicional 87ª Llei 36/2014,
de 26 de desembre, de pressuposts
generals de l’Estat per a l’any 2015

AVANTATGES DEL PERLLONGAMENT
DEL PERÍODE D’ACTIVITAT

• Allargament del períodes de cotització dels treballadors i
consegüent repercussió en les prestacions de Seguretat Social
(jubilacions, desocupació).
• Estalvi substancial de recursos públics.
• Major activitat productiva de l’empresa i consegüent increment en
la recaptació d’imposts directes i indirectes.
• Influència positiva en la resta de sectors productius vinculats amb el
turisme.
• Dinamització de les zones turístiques i exploració de noves vies
d’obertura de mercat turístic hivernal.
• Increment previsible del PIB autonòmic.

¿QUI POT APLICAR LA MESURA PREVISTA EN
LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 87ª DE LA LLEI
36/2014?
Les empreses dedicades a activitats enquadrades en els
sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i
hoteleria que generin activitat productiva en els
mesos de març i novembre de cada any i que iniciïn
i/o mantinguin en alta durant aquests mesos
l’ocupació dels treballadors amb contractes de
caràcter fix discontinu.
Se n’exclouen les empreses del sector públic.

DELIMITACIÓ D’ACTIVITATS
1. Sector del turisme
Activitats incloses en el codi 79xx CNAE 2009 (Agències
de viatges, operadors turístics, serveis de reserves i activitats relacionades).

2. Sector de comerç vinculat al turisme.
La vinculació s’ha d’acreditar per l’empresa que
pretengui aplicar les bonificacions. El formulari
corresponent s’ha publicat en la web www.segsocial.es des de dia 23-11-2012.
3. Sector d’hoteleria
Activitats incloses en els codis 55xx i 56xx CNAE 2009
(serveis d’allotjament i serveis de menjars i begudes)

DELIMITACIÓ D’ACTIVITATS (2)
4. Altres sectors d’activitat relacionats amb el
turisme (distints dels CNAE 79xx, 55xx o
56xx):
• Transport discrecional, Codi 4939 CNAE
• Vehicles de lloguer, Codi 7711 CNAE
• Discoteques i sales de ball, Codi 9329 CNAE
Si aquestes empreses estan enquadrades en el sector de
turisme, han de declarar l’enquadrament davant la Seguretat
Social

¿EN QUÈ CONSISTEIX LA MESURA DE
SUPORT?
Bonificació del 50% de les quotes empresarials a la
Seguretat Social dels treballadors fixos discontinus
(claves 3xx) pels conceptes de:
• Contingències comunes (23,60%)
• Desocupació, tipus general (5,50%)
• FOGASA (0,20%)
• Formació professional (0,60%)
Exclusions: Hores extraordinàries i cotització per
accidents de treball i malalties professionals

PERÍODE EN QUÈ ES POT APLICAR
Període d’aplicació:
• Març de 2015 (o fracció)
• Novembre de 2015 (o fracció)

REQUISITS
• Estar al corrent de pagament de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
• Ingressar les quotes en termini reglamentari. La
falta d’ingrés suposa la pèrdua automàtica de la bonificació respecte de les quotes
corresponents al període no ingressat.
(Art. 77 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d’ordre social
i art. 13.2 de Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions).

INAPLICACIÓ DE LA LLEI 43/2006, DE 29
DE DESEMBRE
• No resulten d’aplicació els requisits i
exclusions establerts en el la Secció 1ª del
Capítol I de la Llei 43/2006, de 29 de
desembre, per a la millora del creixement i de
l’ocupació.

MECÀNICA D’APLICACIÓ

• Regles de gestió: Butlletins de Notícies RED
2012/07 i 2014/01 i model de declaració
d’activitats
• Empreses del sector de turisme (amb activitat distinta al codi 79xx
.CNAE 2009) i comerç vinculat al turisme han de presentar una
declaració a la Seguretat Social sobre el seu enquadrament. La
podreu trobar en la pàgina web de la Seguretat Social
http://www.seg-social.es
• Sectors en què l’activitat de l’empresa es correspon amb els codis
79xx, 55xx i 56xx CNAE 2009 no han de fer cap declaració.
• Bonificacions. S’han de comunicar amb la clau CD07 “Bonificacions”

RESPOSTES A ALGUNES QÜESTIONS
1. ¿Només s’hi poden acollir empreses d’activitat
estacional?
• No, el període d’activitat general de l’empresa és
indiferent. Sempre que tingui treballadors fixos
discontinus i hi prestin els seus serveis els mesos
de març i/o novembre, es poden aplicar les
bonificacions

RESPOSTES A ALGUNES
QÜESTIONS (2)
• 2. ¿El període d’activitat de l’empresa en anys
anteriors és rellevant?

• No, només és necessari que els treballadors fixos
discontinus prestin els seus serveis en els mesos
de març i/o novembre, sense que s’hagi de
comparar la duració de les temporades anteriors.

RESPOSTES A ALGUNES
QÜESTIONS (3)
• 3. Una empresa que habitualment treballi els
mesos de maig i setembre i ampliï la seva
activitat a abril i/o octubre ¿pot aplicar la
bonificació?.
• No. Quedaria exclosa perquè les bonificacions
només es preveuen per a ampliacions en els
mesos de març i/o novembre.

RESPOSTES A ALGUNES
QÜESTIONS (4)
• 4. Es poden aplicar les bonificacions als
treballadors fixos discontinus que es
contracten per primera vegada?

• Sí, sempre que treballin en els mesos de març
i/o novembre. La norma no exigeix que
haguessin treballat en temporades anteriors.

RESPOSTES A ALGUNES
QÜESTIONS (5)

• 5. ¿El perllongament del període d’activitat ha
d’incloure ambdós mesos, març i novembre?
• No. És suficient que el període d’activitat
s’estengui a un dels dos mesos i els
treballadors fixos discontinus prestin els seus
serveis en l’empresa.

RESPOSTES A ALGUNES
QÜESTIONS (6)
• 6. ¿Es poden acollir a les bonificacions la liquidació de les
vacances meritades i no gaudides que es cotitzin un cop acabat el
període d’activitat?
• No. Ja que la norma preveu que es generi activitat productiva en els
mesos de març i novembre de cada any i s’iniciï o mantingui en alta
durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors fixos discontinus
i, en el període de liquidació de vacances meritades i no gaudides,
no es perllonga el període d’activitat dels treballadors, l’empresa no
genera activitat productiva, ni es manté d’alta els treballadors

CASOS PRÀCTICS
1. Empresa OPER-TURIST, SA, operador turístic (CNAE
7912), amb 434 treballadors (137 F/D) perllonga
l’activitat el mes de novembre. Està al corrent de
pagament de quotes a la S. Social i obligacions
tributàries.
• Pot aplicar la bonificació perquè CNAE = 7912 (Activitat
turística), té 137 F/D i treballa en el mes de novembre.
• Després d’aplicar la bonificació, una quota íntegra de
53.638,31 € quedaria en una quota a ingressar de
28.100,34 €. Import de la bonificació = 25.537,97 €.

CASOS PRÀCTICS (2)
2. Empresa VIAJES MARAVILLOSOS, SL, (CNAE
7911) agència de viatges, amb 3 treballadors
amb contracte indefinit a temps complert,
perllonga l’activitat el mes de novembre.
No pot aplicar la bonificació perquè a pesar de ser
una empresa amb CNAE del sector turístic en la
plantilla no té treballadors fixos discontinus.

CASOS PRÀCTICS (3)
• 3. Empresa SOUVENIRS PALMA, SA, botiga de souvenirs CNAE
4690, té 8 treballadors, 5 dels quals són fixos discontinus.
Treballen fins a dia 25 de novembre de 2012. Està al corrent
obligacions tributàries i amb la S. Social (té concedit
aplaçament de quotes en vigor).
• Pot aplicar la bonificació, perquè l’activitat és de comerç
vinculat al turisme. Té treballadors fixos discontinus que
treballaran part de novembre i es considera que està al corrent
de pagament de quotes a la Seguretat Social.
• Una quota íntegra de 2.218,17 quedaria en 1.220,84 € després
de la bonificació (diferència de 997,33 €)

CASOS PRÀCTICS (4)
• 4. Empresa FARMACIA SALUDABLE, CB, apotecaria CNAE 4773
ubicada en una zona de gran afluència turística, ZGAT (*), té 4
treballadors amb contracte indefinit (2 a temps complert i 2 a temps
parcial en data certa). Treballen fins a dia 30 de novembre de 2012.
Està al corrent obligacions amb la S. Social però presenta un deute
amb Hisenda).
• No pot aplicar la bonificació perquè, a pesar que l’activitat és de comerç
vinculat al turisme, no té treballadors fixos discontinus (els treballadors a
temps parcial que es repeteixen a data certa no tenen aquesta consideració).
A més, tampoc reuneix el requisit d’estar al corrent de les obligacions
tributàries.

• (*)Resolucions DG Comerç de 21-6-2005 (BOIB 2-7-2005) modificades per Resolucions DG
Comerç 14-7-2006 (BOIB de dia 20) i del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 12-3-2012 (BOIB de dia 29) i de 20-4-2012 (BOIB de dia 26)

CASOS PRÀCTICS (5)
• 5. Empresa TEMPOHOTEL, SA dedicada a hoteleria (CNAE
5510) continua l’activitat el mes de novembre. Té 35
treballadors, 32 dels quals són fixos discontinus. Té pendent
d’ingressar les quotes a la SS del mes de juliol, però pensa
fer-ho el mes d’octubre amb el 20% de recàrrec.
• Té dret a la bonificació perquè pertany al sector d’hoteleria
CNAE 5510; té treballadors F/D i manté l’activitat el novembre.
Si ingressa la liquidació pendent abans de dia 1-11-2012 en
aquesta data estarà al corrent de les obligacions amb la SS.
• Una quota íntegra de 16.307,14 € quedaria en 8.480,78 €
després de la bonificació (diferència: 7.826,36 €).

CASOS PRÀCTICS (6)
• Empresari VCB, dedicat a restaurant (CNAE 5610), continua la
seva activitat el mes de novembre de 2012. Té 8 treballadors,
3 dels quals amb contracte F/D. Està al corrent de les
obligacions tributàries i de Seguretat Social.
• Té dret a la bonificació perquè pertany al sector d’hoteleria
(CNAE 5610), té treballadors F/D, està al corrent de les seves
obligacions i manté l’activitat el mes de novembre.
• Una quota íntegra de 1.335,43 € quedaria en 694,52 € després
de la bonificació (diferència: 640,91 €)

CASOS PRÀCTICS (7)
• Empresa TRANDISBALEAR, SA, dedicada serveis discrecionals
d’autocars (CNAE 4939), 2. Té 19 treballadors, 12 dels quals amb
contracte F/D que cessaran en l’activitat duran diverses dates del mes
de novembre. Està al corrent de les obligacions tributàries i de
Seguretat Social.
• Té dret a la bonificació perquè a pesar que l’activitat té un CNAE no
inclòs en els codis 79, 55 ni 56, l’enquadrament en el sector turístic s’ha
acreditat, prèvia declaració davant l’Administració de la TGSS i ha
aportat la documentació corresponent. A més té treballadors fixos
discontinus amb activitat durant el mes de novembre i està al corrent de
les seves obligacions.
• Una quota íntegra de 4.068,35 € quedaria en 2.236,39 € després de la
bonificació (diferència: 1.831,96 €)

CASOS PRÀCTICS (8)
• Empresa JOVENT-TUR BALEARS, dedicada a càmpings i refugis de
muntanya (CNAE 5530) i pertany al sector públic. 2. Té 5
treballadors, 2 dels quals amb contracte F/D que continuaran
l’activitat el mes de novembre. Està al corrent de les obligacions
tributàries i de Seguretat Social.
• No té dret a la bonificació perquè a pesar d’estar inclosa en el sector
d’hoteleria (CNAE 55xx), pertany al sector públic, de manera que
queda exclosa de les bonificacions (DA 12ª Llei 3/2012).

CASOS PRÀCTICS (9)
• Empresa DINARS A L’ESCOLA, SL, dedicada a càterings per a centres
escolars, amb CNAE 56, té 10 treballadors, 8 dels quals són de
caràcter fix discontinu. El període d’activitat coincideix amb el
calendari escolar, de setembre a juny. Està al corrent de les
obligacions tributàries i de Seguretat Social.
• No té dret a la bonificació perquè a pesar d’estar inclosa en el sector
de serveis de menjars i begudes (CNAE 56xx), no perllonga el període
d’activitat dels treballadors fixos discontinus; ni els mesos de març i
novembre s’apropen a l’inici o a l’acabament de l’activitat lligada al
període de turisme estival que es pretén perllongar, sinó que són
mesos intermedis corresponents a una activitat iniciada mesos abans
o que conclourà mesos després.

MOLTES GRÀCIES
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