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Pineda de Mar, 10 de Febrer de 2021 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 3/2021 

 
REIAL DECRET LLEI 3/2021, DE 2 DE FEBRER, PEL QUAL S'ADOPTEN 
MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA BRETXA DE GÈNERE I ALTRES MESURES 
EN ELS ÀMBITS DE LA SEGURETAT SOCIAL I ECONÒMIC 

 
Amb data 03 de febrer de 2021 s'ha publicat en el BOE, el Reial decret llei 3/2021, 
de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere 
i altres mesures en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic. 
 
Aquest decret produeix efectes des del 4 de febrer de 2021. 
 
MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA BRETXA DE GÈNERE 
 

 Complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa 
de gènere 

 
Les dones que hagin tingut un o més fills o filles i que siguin beneficiàries d'una 
pensió contributiva de jubilació, d'incapacitat permanent o de viduïtat, tindran dret 
a un complement per cada fill o filla. 
 
Perquè els homes puguin tenir dret al reconeixement del complement haurà 
de concórrer algun dels següents requisits: 
 

1. Causar una pensió de viduïtat per defunció de l'altre progenitor pels fills o 
filles en comú, sempre que algun d'ells tingui dret a percebre una pensió 
d'orfandat. 

 
2. Causar una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i haver 

interromput o haver vist afectada la seva carrera professional en ocasió del 
naixement o adopció. 

 
El reconeixement del complement al segon progenitor suposarà l'extinció 
del complement ja reconegut al primer progenitor i produirà efectes econòmics 
el primer dia del mes següent al de la resolució. 
 
La percepció del complement estarà subjecta a més a les següents regles: 
 

1. Cada fill o filla donarà dret únicament al reconeixement d'un complement. 
 



2. No es reconeixerà el dret al complement al pare o a la mare que hagi estat 
privat de la pàtria potestat per sentència fundada en l'incompliment dels 
deures inherents a la mateixa o dictada en causa criminal o matrimonial. 

 
3. Tampoc es reconeixerà el dret al complement al pare que hagi estat 

condemnat per violència contra la dona. 
 

4. El complement serà satisfet en 14 pagues. Suposarà entre 378 i 1.512 
euros més a l'any, substituint l'anterior sistema de percentatge per una 
quantitat fixa. 

 
Quan concorrin aquests requisits, es reconeixerà la quantia mínima de pensió segons 
estableixi anualment la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. A 
aquest import se sumarà el complement per a la reducció de la bretxa de gènere. 
 

 Abast temporal del complement de pensions contributives per a la 
reducció de la bretxa de gènere 

 
L'abast temporal del nou complement econòmic es vincula a la consecució 
de l'objectiu de reduir la bretxa de gènere en les pensions contributives de 
jubilació per sota del 5%. 
 
La nova regulació de l'art. 60 LGSS, substitueix el complement de maternitat per 
aportació demogràfica per un complement dirigit a la reducció de la bretxa de gènere 
en el qual el nombre de fills és el criteri objectiu que s'utilitza per a articular 
la mesura donat que el seu naixement i cura és la principal causa de la bretxa de 
gènere. 
 
La percepció d'aquest complement de maternitat serà incompatible amb el 
complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de 
gènere. 
 
MESURES EN MATÈRIA D'INGRÉS MÍNIM VITAL 
 

 Modificació del Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual 
s'estableix l'ingrés mínim vital 

 
Podran ser beneficiaris de l'ingrés mínim vital: 
 

1. Les persones integrants d'una unitat de convivència. 
 

2. Les persones d'almenys 23 anys que no siguin beneficiàries de pensió 
contributiva per jubilació o incapacitat permanent, ni de pensió no contributiva 
per invalidesa o jubilació, que no s'integrin en una unitat de convivència, 
sempre que no estiguin unides a una altra per vincle matrimonial o com a 
parella de fet, excepte les quals hagin iniciat els tràmits de separació o divorci 
o les que es trobin en altres circumstàncies que puguin determinar-se 
reglamentàriament. 

 



No s'exigirà el compliment del requisit d'edat ni el d'haver iniciat els tràmits de 
separació o divorci en els supòsits de dones víctimes de violència de gènere o de 
tràfic d'éssers humans i explotació sexual. 
 

3. Les persones que temporalment siguin usuàries d'una prestació de servei 
residencial, de caràcter social, sanitari o soci-sanitari. 

 
S'amplia la prestació a les persones que resideixin en establiments finançats 
amb fons privats, atès que en la redacció prèvia només s'estenia a establiments 
públics. 
 
Així mateix, s'elimina el límit de titulars de l'ingrés mínim vital en un mateix 
habitatge, amb la finalitat d'eliminar les barreres d'accés al mateix que han pogut 
experimentar les persones usuàries de prestacions de servei residencial, així com de 
reconèixer la realitat de persones en situació de vulnerabilitat que s'agrupen en un 
mateix habitatge amb la fi exclusiva de compartir despeses. 
 
S'incorpora un nou article 6 ter que, davant la complexitat de la realitat de les 
persones potencials beneficiàries de la prestació, es presta especial atenció a 
col·lectius com: 
 

 Empadronament en establiments col·lectius i l'empadronament en 
infrahabitatges i de persones sense domicili 

 
Aquest tipus d'empadronaments posen de manifest una realitat, la de residència en 
centres col·lectius i el sense llar o residència en infrahabitatges, que requereixen una 
consideració especial. 
 
En aquest supòsit, es permet que la unitat de convivència es configuri pel 
titular, per les persones unides entre si per vincle matrimonial, com a parella de 
fet, i, en el seu cas, amb els seus descendents menors d'edat fins al primer grau de 
consanguinitat, afinitat, adopció o en virtut de règim d'acolliment familiar permanent 
o guarda amb finalitats d'adopció. En alguns supòsits es pot estendre fins al segon 
grau. 
 

 Residència en domicili amb persones amb les quals tinguessin vincles 
propis de la unitat de convivència 

 
Possibilitat de residir en un domicili amb persones amb les quals tinguessin vincles 
propis de la unitat de convivència, però que aquesta convivència es per una 
situació especial, tal com tenir el caràcter de dona víctima de violència de gènere, 
haver iniciat els tràmits de separació, nul·litat o divorci, o d'haver-se instat la 
dissolució de la parella de fet formalment constituïda, acompanyada de menors en 
règim de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent, o haver 
abandonat el domicili per desnonament, o per haver quedat inhabitable per causa 
d'accident o força major. Excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de 
gènere, la consideració d'unitat de convivència independent tindrà caràcter temporal. 
 



Així mateix, es permet l'accés a la prestació a persones soles en situació 
d'exclusió social que convisquin amb altres persones soles o unitats de 
convivència i que no tinguin vincles de parentiu. 
 
Per a l'accés a la prestació, es requerirà certificat dels serveis socials amb la 
finalitat d'acreditar la residència col·lectiva, el caràcter no permanent de la prestació 
de servei residencial, el domicili real d'una persona que al·legui no viure on consta 
en l'empadronament o la inexistència de vincles quan en el mateix domicili, a part 
dels sol·licitants de la prestació, resideixin altres persones. El manteniment dels 
informes ha de fer-se amb caràcter anual. 
 
ALTRES MESURES DE SEGURETAT SOCIAL 
 
Modificació del Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de 
mesures socials en defensa de l'ocupació (article 4 d'aquest Reial Decret Llei).  
 

 Prestació extraordinària de cessament d'activitat  
 

1.- Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors 
autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat a 
conseqüència de resolució de l'autoritat competent com a mesura de 
contenció de la propagació del virus COVID-19. 
 
Es modifica l'Article 5.9: En el cas de sol·licitud fora de termini: el treballador o 
treballadora quedarà exempt de l'obligació de cotitzar des del primer dia del mes en 
què s'hagi sol·licitat la prestació (abans des del primer dia del mes en què l'autoritat 
governativa hagi determinat la prohibició de l'activitat).  
 

2.- Pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d'activitat 
per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota 
l'activitat a conseqüència de resolució de l'autoritat competent com a 
mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 contemplada en 
l'apartat 1 de l'article 13 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, 
de mesures socials en defensa de l'ocupació.  
 
Modifica la Disposició transitòria segona: podran continuar percebent la prestació 
amb els mateixos requisits i condicions, durant el temps que romangui l'activitat 
suspesa i fins a l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures (abans 
de la modificació s'establia fins a l'últim dia del mes següent al qual s'acordi 
l'aixecament) o el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior. 
 

 Prestació cessament d'activitat  
 
Dret a la prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per 
compte propi  
 
Modifica l'Article 7.5.2n: en relació als treballadors autònoms que tributin en l'Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131), 
concretant el mètode d'acreditació de reducció d'ingressos: “a l'efecte d'acreditació 
de la reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi 



de més del 50% dels tinguts en el segon semestre de 2019, s'entendrà que les i els 
treballadors autònoms que tributin per estimació objectiva han experimentat aquesta 
reducció sempre que el número mig diari de les persones treballadores afiliades i en 
alta al sistema de la Seguretat Social en l'activitat econòmica corresponent, 
expressada a 4 dígits (CNAE), durant el període al qual correspongui la prestació, 
sigui inferior en més d'un 7,5 per cent al número mig diari corresponent al segon 
semestre de 2019”. 
 

 El COVID-19 és considerat malaltia professional per a sanitaris 
 
MESURES EN L'ÀMBIT ECONÒMIC 
 

 Extensió del termini de sol·licitud i de durada de moratòries i 
suspensions  

 
Fins al 30 de març de 2021, inclusivament, podran sol·licitar la moratòria o 
suspensió en el pagament de les quotes del finançament per un termini 
màxim de 9 mesos. 
 
Deutors/Beneficiaris: 
 

 Llars 
 Treballadors autònoms vulnerables 
 Empreses del sector de turisme i del transport 

 
La durada acumulada de les moratòries i suspensions legals o acolliments a 
acords sectorials concedides des del 30 de setembre de 2020 no podrà superar un 
total de 9 mesos. 
 
Quan existeix vulnerabilitat de persones o autònoms? 
 
Per a concretar la vulnerabilitat per a persones o autònoms han de concórrer les 
següents situacions: 
 

1. Desocupació, o, en el cas dels autònoms, tenir una caiguda en les seves 
vendes d'almenys el 40%. 

 
2. Que el conjunt dels ingressos no superi el límit de 3 vegades el IPREM en el 

mes anterior a la sol·licitud de la moratòria.  
 

3. Que la quota de préstecs hipotecaris, més les despeses i subministraments 
bàsics, sobrepassin el 35% dels ingressos familiars. 

 
4. Que, a conseqüència de l'emergència sanitària, l'esforç que representi la 

càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per 1,3%. 
 
 
 
 
 


