
 
 
s’ha publicat amb data 01/04/2020  al BOE el RD 11/2020 de mesures urgents en relació al COVID-19 I 
entre altres es proposen les següents mesures: 

- Mesures d’àmbit familiar 
 

Per llars en situació d’extrema vulnerabilitat: 

 Suspensió dels desnonaments habitatge familiar sense alternatives 
habitacionals. 

 Pròrroga de contractes d’ arrendament habitatge familiar. 
 Línia d’avals. 
 Ajudes al lloguer. 
 Moratòria hipotecària (vivenda habitual i actius afectes a activitats 

econòmiques). 
 Moratòria crèdits sense garantia hipotecaria.  

 
o Moratòria deute lloguers ( obligat a concedir-la si la propietat es un “gran propietari” 

una empresa o una entitat pública.  
 

o Bonus social de subministres habitatge i també de locals comercials per autònoms 
afectats pel tancament o per la caiguda d’ingressos superior al 75% ( es a dir els que 
han pogut acollir-se a les ajudes del BOE) ull contracte ha de ser a nom de l’autònom 
persona física  i ingressos unitat familiar inferior a 2,5 vegades Iprem sinó hi ha 
menors ( 3 si hi ha 1 menor 3,5 si n’hi ha 2 o mes). 
 

- Subsidi extraordinari per empleades de la llar 
 

o Si han deixat de prestar serveis total o parcialment amb caràcter temporal per 
mesures encaminades a reduir contagi per causes alienes a la voluntat de la 
treballadora lligades a la situació d’alerta.  

o Si s’ha extingit el contracte per acomiadament.  

 

En el primer cas caldrà una declaració responsable firmada per l’empleador i en el segon una carta 
d’acomiadament. 

El subsidi el 70% de la base reguladora (en funció de la base de cotització) pel % de disminució en cap 
cas superarà l’import del salari mínim interprofessional descomptades les pagues extres.  

La data serà la de la declaració responsable o la de baixa a la seguretat social si es per extinció de 
contracte. 

Aquesta prestació es compatible amb altres ingressos però no amb la ILT ni amb el permís retribuït 
recuperable previst en l’anterior RD. 



 
 

- Subsidi per persones desocupades  

La finalització d’un contracte temporal que hagués tingut una durada mínima de 2 mesos i que 
finalitzi després del RD 463/2020 donarà dret a un subsidi sino s’ha cotitzat prou per tenir dret 
a l’atur equivalent al 80% de l’IPREM. 

- Mesures per autònoms i empreses 

A part del Bonus social pels autònoms que s’han pogut acollir-se a l’ajuda prevista al BOE ja 
sigui per cessament de l’activitat o ja sigui per baixa de facturació,  previstes per les ajudes 
familiars que afecta tant al domicili particular de l’autònom com al immoble i seva activitat 
econòmica. 

o Possibilitat per autònoms i pimes de suspendre el pagament de la factura de 
l’electricitat i el gas , la deute generada es regularitzarà en els 6 mesos posteriors a la 
finalització de l’estat d’alarma durant els que no hi cabrà la possibilitat de canviar de 
comercialitzadora.  

o Moratòria 6 mesos sense interessos cotitzacions seguretat social. 
 Per l’empresa serà per les cotitzacions d’abril a juny (recordem que es paguen 

a mes vençut) 
 Per l’autònom les cotitzacions de maig a juliol (en principi si s’ha demanat 

l’ajut del boe la cotització d’abril no s’hauria de pagar). 
o Aplaçament, sempre que no hi hagi altres aplaçaments els imports que s’hauria de 

pagar a la seguretat social amb venciment abril a juny amb un 0,5% d’interès. 
o Us recordem que les Pimes i autònoms en base al previst al RD 7/2020 també podran 

aplaçar el pagament de tots els impostos que s’han de presentar a l’abril 6 mesos 3 
sense interessos i 3 amb interessos. 

o Possibilitat dels autònoms afectats pel  cessament de les activitats previstes  en RD 
463/2020 o que hagin cessat en l’activitat conseqüència del Covid podran disposar 
dels imports dipositats en els seus plans de pensions l’opció s’ha de realitzar dins el 6 
mesos posteriors al cessament però hi ha limitacions.  

 

- Altres:  
o Fiadors i Avalistes garantiran els deutes nomes quan s’hagi esgotat la possibilitat de 

cobrar del deutor principal amb independència de les clàusules previstes en els 
contractes.  

o Es garanteix la possibilitat de retornar i anul·lar, suspendre o modificar els contractes 
de compra i o adquisició de serveis inclosos els subministraments (es preveu l’opció de 
pactar amb el prestador per poder gaudir del servei desprès) cas per exemple de la 
quota del gimnàs.  

o Es suspèn la portabilitat telefònica. 
o Es suspèn la liberalització d’Inversions estrangeres que no vinguin de la UE o l’ EEE. 
o A traves del ICEX es preveuen ajudes per la recuperació de despeses per la cancel·lació 

d’activitats de promoció i comerç internacional, fires i altres activitats.  


