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Instrucció 24/2020, de 2 d’octubre, de la Secretaria General, sobre el procediment 
administratiu per a la tramitació de sol·licituds de declaració d’empresa depenent o 
integrant de la cadena de valor d’empreses de sectors amb una elevada taxa de 
cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una baixa taxa de 
recuperació d’activitat, a la que es refereix la disposició addicional primera  del Reial 
Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació. 
 
 
 
Vista  la  disposició addicional primera del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre de 

2020, de mesures socials en defensa de l’ocupació (RDL 30/2020 en endavant), i amb la 

voluntat de resoldre dubtes i clarificar els diferents procediments que en la citada norma es 

detallen, es dicta la present Instrucció, en allò referent a la seva disposició addicional primera 

i d’acord amb allò previst a la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques. 

 

 

1.- Expedients de sol·licitud per a la declaració d’empresa depenent o integrant de la 

cadena de valor d’empreses de sectors amb una elevada taxa de cobertura per 

expedients de regulació temporal d’ocupació i una baixa taxa de recuperació d’activitat, 

incloses en els Codis Nacionals d’Activitats Econòmiques (CNAE) de l’Annex del RDL 

30/2020, als efectes previstos a l’esmentada norma. 

 

Les empreses amb CNAE inclòs en l’Annex del RDL 30/2020, no han de formular cap 

sol·licitud atès que es considera que pertanyen a sectors amb una elevada taxa de cobertura 

per expedients de regulació temporal d’ocupació i una baixa taxa de recuperació d’activitat.  

 

Igualment, les empreses o entitats que tinguin vigents expedients de regulació temporal 

d’ocupació autoritzats en base a l’apartat segon de la disposició addicional primera del Reial 

Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, per aplicació de la disposició transitòria única del 

RDL30/2020, tampoc hauran de formular cap sol·licitud. 

 

Només han de formular la sol·licitud, davant l’Autoritat Laboral que va resoldre l’expedient de 

regulació temporal d’ocupació basat en les causes de l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020, 

de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social 

de la COVID19, les empreses i les entitats respecte de les quals no estigui relacionat el seu 
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CNAE en l’Annex del RDL 30/2020, però que siguin dependents o integrants de la cadena de 

valor de les empreses que si tenen un CNAE inclòs en aquest Annex.  

 

Les empreses a què fa referència l’apartat anterior que tinguin aquests expedients de 

regulació temporal d’ocupació vigents, poden formular la sol·licitud per a la declaració 

d’empresa depenent o integrant de la cadena de valor amb l’objectiu d’accedir als beneficis 

inclosos al RDL 30/2020, des del 5 al 19 d’octubre de 2020, i en base al procediment 

següent. 

 

El procediment via Canal Empresa s’inicia amb la presentació telemàtica del formulari : 

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-

suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category= 

en el punt: Declaració d’empresa depenent o integrant de la cadena de valor 

 

A la sol·licitud cal adjuntar: 

 

1. Un informe o memòria explicativa de la concurrència de les circumstàncies, dins de 

l’àmbit del referit expedient, on s’especifiqui que:  

 

a. Durant l’any 2019, l’empresa o entitat va facturar almenys un 50% per 

operacions realitzades de forma directa, amb una o més empreses amb 

activitats incloses en la relació de CNAE de l’annex del RDL 30/2020. En aquest 

cas, la memòria o informe ha d’incloure la relació d’empreses amb indicació del 

número d’identificació fiscal i volum de facturació que acrediti que es 

compleixen els requisits pel cas que s’acrediti la concurrència en base al criteri 

de facturació. 

 

b. O bé, que el seu negoci depèn de les empreses amb activitats incloses en els 

esmentats codis CNAE, perquè l’activitat real depèn indirectament de la 

desenvolupada efectivament per empreses amb aquestes activitats. 

 

2. La declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, en relació a la vinculació 

directa en la facturació, o a la vinculació indirecta, així com la relació dels CNAE de les 

empreses amb les quals s’ha operat durant l’any 2019. 

 

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=
https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=
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3. Si escau, la documentació acreditativa que es consideri oportuna. 

 

4. Acreditació d’haver traslladat la comunicació preceptiva a les persones treballadores, 

així com els informes anteriors i la documentació acreditativa a la representació legal, 

en cas d’existir. 

 

L’Autoritat Laboral ha de sol·licitar informe a la Inspecció de Treball de Catalunya, amb 

caràcter previ a la resolució, que haurà de ser emès en el termini de cinc dies hàbils.  

  

L’Autoritat Laboral ha de dictar la resolució en el termini de cinc dies hàbils des de la 

presentació de la sol·licitud. Aquest termini, en aplicació de l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, restarà 

suspès pels temps que transcorri des de la petició fins la recepció de l’informe de la Inspecció 

de Treball de Catalunya, sense que pugui excedir aquesta suspensió el termini de cinc dies. 

Per tant, la resolució pot recaure en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la presentació 

de la sol·licitud, comptant el temps de suspensió esmentat. Transcorregut el termini màxim 

sense que recaigui resolució expressa, i sense perjudici de l’obligació de dictar resolució 

d’acord amb la normativa de procediment administratiu, l’empresa pot entendre estimada la 

sol·licitud per silenci administratiu. 

 

La resolució es limitarà a constatar, o no, la condició d’empresa depenent o integrant en la 

cadena de valor de sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació 

temporal d’ocupació i una baixa taxa de recuperació d’activitat. 

 

Aquest procediment i terminis es dicten d’acord amb allò previst a la disposició addicional 

primera del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre de 2020, de mesures socials en 

defensa de l’ocupació, i també d’acord amb allò previst a la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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2.- Annex del RDL 30/2020 amb la relació d’activitats del codi nacional d’activitats 

econòmiques (CNAE) a efectes del punt 1 d’aquesta instrucció. 

ID CNAE-09 CNAE-09 4 DÍGITS 

0710 Extracció de minerals ferro. 

2051 Fabricació d’explosius. 

5813 Edició de diaris. 

2441 Producció de metalls preciosos. 

7912 Activitats dels operadors turístics. 

7911 Activitats de les agències de viatges. 

5110 Transport aeri de passatgers. 

1820 Reproducció de suports gravats. 

5122 Transport espacial. 

4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells. 

7735 Lloguer de mitjans de transport aeri. 

7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb les mateixes. 

9004 Gestió de sales d’espectacles 

7729 Lloguer d'altres efectes personals i articles d’ús domèstic 

9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques. 

4741 Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programari en establiments especialitzats. 

3220 Fabricació d'instruments musicals. 

3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars. 

8230 Organització de convencions i fires de mostres. 

7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos. 

5510 Hotels i allotjaments similars. 

3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial. 

1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes 

5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada. 

4939 Tipus de transport terrestres de passatgers n.o.c.p 

5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors. 

1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques. 

9001 Arts escèniques. 

5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica. 

1393 Fabricació de catifes i moquetes 

8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina. 

9321 Activitats de parcs d'atraccions i parcs temàtics.  

2431 Estirat en fred. 

5223 Activitats annexes al transport aeri. 

3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars. 

5590 Altres allotjaments 

5010 Transport marítim de viatgers. 

7711 Lloguer de cotxes i vehicles lleugers de motor. 

4932 Transport en taxi. 

2670 Fabricació d'instruments òptics i equips fotogràfics. 

9601 Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell. 

9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment.  

 

Les instruccions de procediment previstes a les INSTRUCCIONS 02/2020, 11/2020 i  13/2020, 

16/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020 DE LA SECRETARIA GENERAL, SOBRE ELS 

PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS PER LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE 

REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ, són vigents i es complementen amb l’actual 

INSTRUCCIÓ.  

 

Barcelona, a 2 de octubre de 2020 

 

Josep Ginesta i Vicente  

Secretari general 
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