
 
 

 
 

  

 

  

 

 

  

 

Barcelona, 6 d’abril de 2020 

 

Donada la diversitat d'àmbits per als quals aquest RDL 11/2020 desenvolupa 

mesures per a sostenir l'activitat econòmica davant les dificultats transitòries a 

conseqüència del COVID-19, aquesta Nota Informativa XVII se centra en les 

mesures de suport als autònoms, així com en aquelles destinades a famílies i 

col·lectius vulnerables. 

 

 

 

Clic en el títol per accedir directament 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

o Moratòries en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social 

 

De forma excepcional, s'habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social 

(TGSS) perquè pugui concedir a empreses i treballadors autònoms, moratòries de 6 

mesos sense interès  en el pagament de les cotitzacions, sempre que el sol·licitin i 

compleixin els requisits que s'establiran mitjançant Ordre Ministerial. 

 

La meritació de la moratòria serà, per a empreses, el període comprès entre abril i 

juny de 2020 i per als treballadors autònoms el comprès entre maig i juliol de 2020, 

sempre que les seves activitats no s'hagin suspès a conseqüència de l'Estat 

d'Alarma. 

 

La sol·licitud de moratòria haurà de comunicar-se a la TGSS dins dels 10 primers 

dies naturals dels terminis reglamentaris d'ingrés corresponents als períodes de 

meritació assenyalats anteriorment i haurà de presentar-se a través del sistema 

XARXA per al cas d'empreses i els treballadors autònoms hauran de presentar la 

seva sol·licitud a través del mateix sistema XARXA o per altres mitjans electrònics 

disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Seguretat Social 

(SEDESS). 

 

La concessió de la moratòria es comunicarà per part de la TGSS en el termini dels 3 

mesos següents al de la sol·licitud i a través dels mitjans assenyalats en el paràgraf 

anterior, no obstant això, aquesta comunicació de concessió de la moratòria es 

considerarà realitzada en aquelles liquidacions de quotes que es practiquin a partir 

del moment en què es presenti la sol·licitud. 

 

La sol·licitud de moratòria no serà aplicable als codis de compte de cotització pels 

quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l'aportació 

empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta regulada en l'article 24 

del Reial decret llei 8/2020 de 17 de març. 

 

Les sol·licituds presentades en frau de llei donaran lloc a les sancions 

corresponents, i a la meritació dels corresponents recàrrecs i interessos respecte 

de les quotes a les quals se'ls hagués aplicat indegudament la moratòria. 

 

o Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social 

 

Les empreses i treballadors autònoms, sempre que no tinguessin cap altre 

ajornament en vigor, podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes 

amb la Seguretat Social el termini reglamentari d'ingrés del qual tingui lloc entre els 

mesos d'abril i juny de 2020,  



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

en els termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat Social, sent 

d’aplicació un interès del 0,5%. 

 

La sol·licitud d’ajornament haurà efectuar-se abans del transcurs dels 10 primers 

dies naturals del termini reglamentari d’ingrés. 

 

 

o Ajornament del calendari de reemborsament en préstecs concedits per Comunitats 

Autònomes i Entitats Locals 

 

L’article 50 del Reial decret llei 11/2020 estableix que aquelles empreses o 

treballadors autònoms que siguin prestataris de crèdits o préstecs financers 

atorgats per una Comunitat Autònoma o Entitat Local, podran sol·licitar l'ajornament 

del pagament de principal i/o interessos a satisfer en el que resta de 2020. 

 

Com a requisit per a poder optar a aquest ajornament és necessari haver-se vist 

afectat per la crisi sanitària COVID-19 o les mesures adoptades per a pal·liar la 

mateixa, sofrint:  

 

a) Períodes d’inactivitat i/o 

b) Reducció significativa en el volum de les vendes i/o 

c) Interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que dificulti o 

impedeixi atendre al pagament d’aquesta. 

 

La sol·licitud d’ajornament haurà d’efectuar-se abans que finalitzi el termini de 

pagament en voluntari i haurà d’incorporar: 

 

a) Una memòria justificativa en la qual s'acrediti la insuficiència de recursos 

ordinaris o dificultat greu per a atendre el pagament dels venciments, 

incloent un estat de comptes just abans de la crisi sanitària, una explicació 

qualitativa i quantitativa de l'afectació, la seva valoració econòmica-

financera i un pla d'actuació per a pal·liar els efectes. 

b) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb 

la Seguretat Social, que no té deutes per reintegraments d'ajudes o préstecs 

amb l'Administració i que s'han presentat, en el seu cas, els comptes davant 

el Registre Mercantil. 

c) Declaració responsable que es respecten els límits d'intensitat d'ajuda 

permesos i resta de regulació establerta per la normativa comunitària en 

matèria d'ajudes d'Estat. 

 

Aquesta mesura d'ajornament, que haurà de ser estimada de manera expressa, 

només afectarà els préstecs financers concedits exclusivament per entitats incloses 

en el sector Administracions Públiques i que tinguin la consideració comptable de 

passius financers en els prestataris i no serà aplicable quan la prestadora ja hagi 

adoptat una mesura similar. 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

El termini màxim per a la resolució del procediment i la seva notificació és d'UN 

MES comptat a partir de la presentació de la sol·licitud. Si transcorregut aquest 

termini l'òrgan competent per a resoldre no hagués notificat aquesta resolució, els 

interessats estaran legitimats per a entendre desestimada la sol·licitud 

d'ajornament. 

 

L'estimació de la sol·licitud suposarà la modificació del calendari de 

reemborsaments, respectant el termini màxim del préstec, podent les quotes 

ajornades ser objecte de fraccionament i reportaran el tipus d'interès fixat per al 

préstec o crèdit. No s'aplicaran despeses ni costos financers. 

 

 

o Bo social per a treballadors autònoms 

 

Reconeixement de la condició de consumidor vulnerable, en relació amb el bo 

social aplicable als contractes de subministraments de l'habitatge habitual, per als 

treballadors autònoms que acreditin tenir dret a la prestació per cessament total 

d'activitat professional o per haver vist reduïda la seva facturació en el mes anterior 

al que se sol·licita el bo social reduïda en, almenys, un 75 per cent en relació amb la 

mitjana de facturació del semestre anterior. 

 

La vigència d'aquesta mesura no podrà estendre's més enllà dels sis mesos. 

 

o Flexibilització dels contractes de subministrament 

 

En els articles 42 a 44, tots dos inclusivament, s'estableixen determinades mesures 

que permeten la flexibilització dels contractes de subministraments d'electricitat i 

gas natural, així com la suspensió en el pagament de les de factures d'electricitat, 

gas natural i determinats productes derivats del petroli. 

 

o Modificacions del Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març 

 

Com a conseqüència de l’aprovació del Reial Decret-llei 11/2020, queda modificat, 

entre altres, l’enunciat de l’apartat 1 del article 17 del Reial Decret-llei 8/2020 de 17 

de març i s’addicionen a més a aquest article 17, tres nous apartats, números 7, 8 y 

9.  

 

Les principals modificacions respecte a l’originari article 17 són: 

 

 S’estableix que els treballadors autònoms que desenvolupin activitats 

compreses en els codis de la CNAE 2009 entre el 9001 i el 9004 tots dos 

inclusivament, la reducció de la facturació es calcularà en relació amb 

l'efectuada en els 12 mesos anteriors. 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 Per a produccions agràries de caràcter estacional el requisit s'entendrà 

compliment quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya de 

producció anteriors al que se sol·licita la prestació que vegi reduïda, almenys en 

un 75% en relació amb els mateixos mesos de la companyia anterior. 

 Apartat 7. En el supòsit de suspensió de l'activitat, la cotització dels dies 

d'activitat el mes de març de 2020 no coberts per la prestació regulada en 

l'article 17 i que no sigui abonada dins de termini no serà objecte de recàrrec. 

 Apartat 8. El reconeixement de la prestació regulada en el citat article 17 podrà 

sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes següent al qual es produeixi la finalització 

de l'estat d'alarma. 
 Apartat 9. L’acreditació de reducció de facturació es realitzarà mitjançant 

aportació d’informació comptable que ho justifiqui. 
 

 

 

 

1.- Suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments de llars 

vulnerables. 

 

Una vegada represos els terminis processals suspesos per l'estat d'alarma, en cas que la 

persona arrendatària acrediti una situació de vulnerabilitat social o econòmica 

sobrevinguda per efectes del Covid-19 que li impossibiliti trobar alternativa habitacional, 

s'iniciarà una suspensió extraordinària del llançament i, en cas de no haver estat encara 

assenyalat el llançament, se suspendrà la celebració de la vista fins que s'adoptin les 

mesures que els serveis socials estimin convenients. La suspensió tindrà caràcter 

retroactiu a la data en què es va produir la vulnerabilitat econòmica al·legada. 

 

La situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda haurà de ser al·legada per 

l'interessat davant el Lletrat de l'Administració de Justícia i aquest haurà de comunicar 

aquesta circumstància als serveis socials. Així mateix, s'entendrà que concorre el 

consentiment de l'arrendador per a fer la comunicació judicial. 

 

 

2.- Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual.  

 

Els contractes d'arrendament d'habitatge habitual subjecte a la Llei d'Arrendaments Urbans 

(LAU), que finalitzin entre l'entrada en vigor d'aquest decret llei i dos mesos des de la 

finalització de l'estat d'alarma, si l'arrendatari el sol·licita, podrà aplicar-se una pròrroga 

extraordinària per un període màxim de sis mesos , en les mateixes condicions que el 

contracte en vigor. La pròrroga haurà de ser acceptada per l'arrendador, excepte acord 

alternatiu entre les parts. 

 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

3.- Arrendadors empresa o entitat pública d’habitatge o gran tenidor. Moratòria 

deute arrendatícia i aplicació. 

 

La persona arrendatària que es troba en situació de vulnerabilitat econòmica (definida en 

els termes que després es diran) podrà sol·licitar a l'arrendador (sempre que aquest sigui 

empresa o entitat pública d'habitatge o gran tenidor) un ajornament temporal, automàtic i 

extraordinari en el pagament de la renda, si no s'hagués acordat ja aquest ajornament o la 

condonació total o parcial de la renda. 

 

S’entendrà per gran tenidor la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu 

immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de1.500 

m2. 

 

L’arrendatari haurà de realitzar la sol·licitud en el termini d'un mes a comptar des del dia 2 

d'abril de 2020. 

 

Realitzada la sol·licitud per l'arrendatari, l'arrendador podrà decidir entre dues alternatives:  

 

 Reducció del 50% de la renda arrendatícia per mentre duri l'estat d'alarma i fins 

a, com a màxim, els quatre mesos següents a la finalització d'aquest. 

 

 Moratòria en el pagament de la renda por mentre duri l'estat d'alarma i les 

mensualitats següents prorrogables, una a una, fins a un màxim dels quatre 

mesos següent a la finalització de l'estat d'alarma. 

 

La renda no pagada es fraccionarà en les futures quotes arrendatícies durant 

almenys tres anys i sempre que continuï la vigència del contracte d'arrendament 

o qualsevol de les seves pròrrogues, sense que la persona arrendatària tingui 

cap mena de penalització o interessos aplicables. 

 

 

 

4.- Arrendadors que no siguin empresa o entitat pública d’habitatge o gran tenidor. 

Modificació excepcional de las condiciones contractuals d’arrendament. 

 

Els arrendataris d'un contracte d'habitatge habitual subjecte a la LAU que es trobi en 

situació de vulnerabilitat econòmica podran sol·licitar a la persona arrendadora (que no 

sigui empresa o entitat pública d'habitatge o gran tenidor) l 'ajornament temporal i 

extraordinari de la renda, sempre que no s'hagués acordat ja aquest ajornament o la 

condonació total o parcial de la renda. 

L'arrendatari haurà de realitzar la sol·licitud en el termini d'un mes a comptar des del dia 2 

d'abril de 2020. 

 

Realitzada la sol·licitud per l'arrendatari, l'arrendador comunicarà a l'arrendatari, en el 

termini màxim de 7 dies laborables, les condicions d'ajornament o de fraccionament ajornat 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

del deute que accepta o, en defecte d'això, les possibles alternatives que planteja en relació 

amb aquestes. 

 

Si l'arrendadora no acceptarà l'ajornament, l'arrendatària podrà acollir-se a les ajudes 

econòmiques que posteriorment es relacionessin. 

 

  

5.- Definició de vulnerabilitat econòmica a efectes de les ajudes arrendatícies de 

l’habitatge habitual.  

 

Per a la determinació dels supòsits de vulnerabilitat econòmica hauran de concorrir 

conjuntament els següents requisits:  

 

o La persona en situació de desocupació, en ERTE o reducció de jornada, que suposi 

una pèrdua substancia d'ingressos, no aconseguint els ingressos dels membres de 

la unitat familiar el mes anterior a la sol·licitud de moratòria el límit de tres vegades 

el IPREM, límit que pot veure's incrementat:  (i) per fills a càrrec; (ii) per membres de 

la unitat familiar majors de 65 anys, en situació de dependència o de malaltia que li 

incapaciti de manera permanent per a realitzar una activitat laboral; (iii) per situació 

de paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual reconeguda igual o 

superior al 33% i/o discapacitat física o sensorial reconeguda igual o superior al 

65% de la pròpia persona obligada la pago de la renda; (iv) i/o per situació de 

malaltia greu de la pròpia persona obligada al pagament de la renda o del seu 

cuidador que li incapaciti, acreditadament, per a realitzar una activitat laboral. 

 

o Que la renda arrendatícia més les despeses en subministraments bàsics, en els 

terminis definits en el Reial Decret Llei, suposin el 35% o més dels ingressos nets 

de la unitat familiar.  

 

o Que la persona arrendatària o qualsevol que composin la unitat familiar no siguin 

propietàries o usufructuaries d’un habitatge a Espanya. 

 

La concurrència de tals circumstàncies haurà de ser acreditada per l'arrendatària davant 

l'arrendadora, en la forma detallada en el Reial decret llei, mitjançant la presentació de 

documents oficials o mitjançant una declaració responsable justificant els motius pels 

quals no poden aportar-se aquests documents, tenint un mes a partir de la finalització de 

l'estat d'alarma per a completar els documents pendents. 

 

Les persones que s'hagin beneficiat de la moratòria sense reunir els requisits seran 

responsable dels danys i perjudicis que hagin pogut produir. 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

6.- Ajudes econòmiques al arrendament. 

 

o Línia d’avals per al finançament d ’arrendataris en situació de vulnerabilitat social i 

econòmica i programa d’ajudes:  

 

S’autoritza el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana perquè, mitjançant 

acord amb l'Institut de Crèdit Oficial, per un termini de fins a catorze anys, es 

desenvolupi una línia d'avals amb total cobertura de l'Estat perquè les entitats 

bancàries puguin oferir ajudes transitòries de finançament a les persones que es 

trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència del Covid-19, 

amb la finalitat que aquesta ajudes es dediquin al pagament de la renda arrendatícia, 

amb un import màxim equivalent a sis mensualitats. 

 

o Nou programa d ’ajudes per a contribuir a minimitzar l’ impacte econòmic i social del 

COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual. 

 

El programa tindrà per objecte la concessió d'ajudes al lloguer, mitjançant 

adjudicació directa, a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que, a 

conseqüència de l'impacte econòmic i social del COVID-19, tinguin problemes 

transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer i encaixin en els 

supòsits de vulnerabilitat econòmica. 

 

La quantia de l'ajuda serà de fins a 900 EUROS al mes i de fins al 100% de la renda 

arrendatícia o, en el seu cas, de fins al 100% del principal i interessos del préstec 

que hagi subscrit l'arrendatari amb la finalitat de satisfer el pagament de la renda de 

l'habitatge habitual. 

 

 

7.- Moratòria de deute hipotecari.  

 

S’amplia, quant al seu objecte, l'àmbit d'aplicació la moratòria del deute hipoteca passant a 

ser aplicable al deute hipotecari contret i/o als préstecs hipotecaris contractats per a 

l'adquisició de: 

 

o L’habitatge habitual, com ja ho era en virtut dels acords en el Reial decret llei 8/2020, 

de 17 de març. 

 

o Immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupin els empresaris i 

professionals, que tingui tal condició pel fet de complir els requisits previstos en 

l'article 5 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

o Habitatges diferents a l'habitual en situació de lloguer i per a les quals el deutor 

hipotecari persona física, propietari i arrendador d'aquests habitatges, hagi deixat 

de percebre la renda arrendatícia des de l'entrada en vigor de l'Estat d'alarma, o 

deixi de percebre-la fins a un mes després de la finalització d'aquest. 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Es manté, per a tots els casos, la condició que el deutor hipotecari es trobi en situació de 

vulnerabilitat econòmica, definida aquesta en els nous termes en aquest Reial decret llei 

11/2020, de 31 de març, i que es diran a continuació. 

 

Per raó de les noves mesures adoptades en relació amb la moratòria de deute hipotecari i 

amb la finalitat d'ajustar-los a aquestes noves mesures, per mitjà de la Disposició Final 

Primera del Reial decret llei, es modifiquen determinats articles o apartats dels mateixos del 

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, referits a aquesta moratòria. 

 

 

8.- Moratòria de deute NO hipotecari. 

 

S’amplia l'abast de la moratòria, a règim similar al de la moratòria del deute hipotecari, als 

crèdits i préstecs no hipotecaris que mantinguin els deutors en situació de vulnerabilitat 

econòmica, definida aquesta en els nous termes en aquest Reial decret llei 11/2020, de 31 

de març, i que es diran a continuació; incloent els crèdits al consum. 

 

En aquest sentit, els deutors de contractes de crèdits sense garantia hipotecària podran 

sol·licitar la suspensió de les obligacions fins a un mes després de la fi de la vigència de 

l'estat d'alarma; una vegada sol·licitada la suspensió, el creditor procedirà a la suspensió 

automàtica de les obligacions derivades del crèdit, no requerint-se perquè la seva aplicació 

faci efecte ni acord entre les parts ni cap novació contractual; i la suspensió farà efecte des 

de la sol·licitud del deutor al creditor, acompanyada de la documentació requerida, a través 

de qualsevol mitjà. 

 

La suspensió tindrà una durada de tres mesos ampliables per acord de Consell de 

Ministres. 

 

Durant el període de vigència de la suspensió: 

 

o El creditor no podrà exigir, ni total ni parcialment, el pagament de la quota, ni de cap 

dels conceptes que la integren (amortització del capital o pagament d'interessos). 

 

o No es reportaran cap mena d'interessos, ni ordinaris, ni de demora. 

 

La data del venciment acordada en el contracte s'ampliarà, a conseqüència de la suspensió, 

pel temps de durada d'aquesta, sense cap modificació de la resta de les condicions 

pactades. 

 

Aquesta mesura també serà aplicable als fiadors i avalistes del deutor principal en els quals 

els supòsits de vulnerabilitat econòmica, els quals, en aquest cas, podran exigir que el 

creditor esgoti el patrimoni del deutor principal abans de reclamar-los el deute garantit, 

encara que en el contracte haguessin renunciat expressament al benefici d'excussió. 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Igual que en el cas de la mora del deute hipotecari, s'estableix un règim de responsabilitats 

i sancions aplicable a aquells deutors que s'haguessin beneficiat sense tenir dret a això 

d'aquesta mesura. 

 

 

9.- Definició de vulnerabilitat econòmica als efectes de la moratòria de deute 

hipotecari. 

 

Per a la determinació dels supòsits de vulnerabilitat econòmica hauran de concórrer 

conjuntament els següents requisits: 

 

o Que el potencial beneficiari passi a estar en situació de desocupació o, en cas de 

ser empresari o professional (tal condició vindrà definida pel fet de complir els 

requisits previstos en l'article 5 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost 

sobre el Valor Afegit) sofreixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una 

caiguda substancial en la seva facturació d'almenys un 40%. 

 

o Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar no superi, el mes anterior a la 

sol·licitud de la moratòria, tres vegades el IPREM, podent-se incrementar aquest 

límit: (i) per fills a càrrec; (ii) per membres de la unitat familiar majors de 65 anys, en 

situació de dependència o de malaltia que li incapaciti de manera permanent per a 

realitzar una activitat laboral; (iii) per situació de paràlisi cerebral, malaltia mental, 

discapacitat intel·lectual reconeguda igual o superior al 33% i/o discapacitat física o 

sensorial reconeguda igual o superior al 65% del propi deutor hipotecari; (iv) i/o per 

situació de malaltia greu del propi deutor hipotecari o del seu cuidador que li 

incapaciti, acreditadament, per a realitzar una activitat laboral. 

 

o Que los despeses de les quotes hipotecàries més les despeses i subministraments, 

en els termes definits en el Reial decret llei, suposin el 35% o més dels ingressos 

nets de la unitat familiar.  

 

o Que, a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una 

alteració significativa de les circumstàncies econòmiques en termes d'esforç 

d'accés a l'habitatge, i ells en els termes definits en el propi Reial decret llei.  

 

La concurrència de tals circumstàncies haurà de ser acreditades pel beneficiari, a la forma 

detallada en el Reial decret llei, mitjançant la presentació de documents oficials o 

mitjançant una declaració responsable justificant els motius pels quals no poden aportar-se 

aquests documents, tenint un mes a partir de la finalització de l'estat d'alarma per a 

completar els documents pendents. 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

10.- Definició de vulnerabilitat econòmica als efectes de la moratòria de deute NO 

hipotecari (contractes de crèdit sense garantia hipotecària). 

 

Per a la determinació dels supòsits de vulnerabilitat econòmica hauran de concórrer 

conjuntament els mateixos requisits assenyalats en el punt 9 anterior per al casat del deute 

hipotecari, si bé amb les següents especialitats: 

 

o Si la persona física fora beneficiària, al seu torn, de la moratòria de deute hipotecari, 

no es tindrà en compte la seva aplicació a l'efecte dels càlculs corresponents als 

límits establerts en relació amb: (i) els ingressos nets que percebi el conjunt de 

membres de la unitat familiar; i (ii) l'alteració significativa de les circumstàncies 

econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge. És a dir, a l'efecte del còmput 

s'inclou la quota hipotecària, encara que estigui en situació de moratòria. 

 

o Si el potencial beneficiari no tingués deute hipotecari, però en canvi hagués de fer 

front al pagament periòdic, o bé d'una renda per lloguer del seu habitatge habitual, o 

bé de qualsevol mena de finançament sense garantia hipotecària enfront d'una 

entitat financera, o a ambdues simultàniament, se substituirà l'import de la quota 

hipotecària per la suma total dels pagaments periòdics als quals hagués de fer front, 

i això encara que la renda per lloguer estigués subjecta a moratòria. 

 

 

 

11.- Garantia d’accés a los subministraments.  

 

Mentre estigui en vigor l'estat d'alarma no podrà suspendre's els subministraments de llum, 

gas i aigua als consumidors persones físiques en el seu habitatge habitual , encara que 

consti aquesta possibilitat en els contractes subscrits o en la normativa aplicable, podent el 

consumidor emprar qualsevol mitjà documental per a acreditar de manera fefaent que el 

subministrament és del seu habitatge habitual. 

 

A més, mentre dura l'estat d'alarma no computarà el termini comprès entre el requeriment 

de pagament i la suspensió del subministrament d'acord amb la normativa vigent. 

 

  

12.- Subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el 

Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Regien General de la Seguretat Social.  

  

Tindran dret al subsidi extraordinari  per falta d'activitat les persones que, estant d'alta en el 

Sistema Especial d'Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social abans 

l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, es trobin o bé en situació d'haver deixat de prestar 

serveis en un o diversos domicilis a raó de la crisi sanitària del COVID-19, o bé s'hagi 

extingit el seu contracte de treball per causa d'acomiadament de l'art. 49.1.k de l'Estatuts 

dels Treballadors. 

 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

La quantia del subsidi serà el resultat d'aplicar el 70% a la base reguladora, sense que 

pugui ser superior al Salari Mínim Interprofessional (excloses pagues extraordinàries). 

Quan fossin diversos treballs exercits, la quantia total del subsidi haurà de tenir en compte 

la suma de totes les quantitats obtingudes. 

 

Aquest subsidi extraordinari es percebrà per períodes mensuals, des de la data de 

naixement del dret i serà compatible amb les percepcions derivades de les activitats per 

compte propi o per compte d'altri que s'estigués desenvolupant en el moment de la seva 

meritació, sempre que la suma dels ingressos derivats del subsidi i la resta de les activitats 

no sigui superior al SMI. 

  

Ara bé, aquest subsidi extraordinari serà incompatible amb el subsidi per incapacitat 

temporal i amb el permís retribuït recuperable del RDL 10/2020, de 29 de març. 

 

  

13.- Subsidi de desocupació excepcional per finalització de contracte temporal.  

 

Tindran dret a un subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal les 

persones treballadores als qui, amb posterioritat a l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, 

se'ls hagués extingit un contracte de durada determinada de, almenys dos mesos, i no 

comptaran amb la cotització necessària per a accedir a una altra prestació o subsidi. 

 

El subsidi: 

 

o Serà incompatible con la percepció de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, 

salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública. 

 

o Consistirà en una ajuda mensual d’import equivalent al 80 per cent de l’Indicador 

Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual vigent. 

 

o La duració serà d’un mes, ampliable si així es determina pel Reial Decret-llei. 

 

 

 

Pot consultar la versió completa del Reial Decret-Llei 11/2020 en el següent enllaç: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200401&tn=1#df 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200401&tn=1#df


 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura i/o canvi normatiu que pugui 

produir-se com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19.  

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 


