AJUTS ECONÒMICS PER A PAL·LIAR LA
CRISI DEL CORONAVIRUS
Aclariment de conceptes:
a) Unitat familiar: la unitat familiar es defineix com la que formen el deutor, el seu
cònjuge no separat legalment, o la seva parella de fet, i els fills, amb independència de
la seva edat, que resideixin en l’habitatge, inclosos els vinculats per una relació de
tutela, guarda o acollida familiar, i el seus cònjuges no separats legalment o les seves
parelles de fet inscrites que resideixin a l’habitatge.

 AJUTS DE CONSUM


Descomptes en la factura de la llum

Si ja eres beneficiari/a del bo social, s’aplicarà una pròrroga automàtica fins el dia 15 de
setembre.
En cas de ser un nou consumidor vulnerable, pots trucar al 913 146 673 o enviar les teves
consultes a ciudadano@idae.es. Aquest ajut es pot sol·licitar en qualsevol moment sempre
que es compleixen els requisits establerts.
Els nous beneficiaris afectats econòmicament per el COVID-19, es consideren consumidors
vulnerables i podran accedir a un 25% de descompte en la seva factura de llum sempre que es
trobin en alguna d’aquestes situacions:
o
o

Autònoms que hagin cesat la seva activitat econòmica a causa del COVID-19
Autònoms amb un descens de la seva facturació d’un 75% de promig respecte
al semestre anterior del COVID-19.

Per més informació i tràmits: https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/covid



Descomptes en la factura de l’aigua

En el cas de la factura de l’aigua, s’aprova la reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els
usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).
D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les
situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Aquesta tarifa va dirigida a persones físiques titulars d’un contracte domèstic de
subministrament d’aigua en l’habitatge on estigui empadronat o titular d’una captació de l’aigua
en les diferents circumstàncies:
o
o
o

o

Tarifa social del cànon de l'aigua per a famílies amb tots els seus membres en
situació d'atur.
Tarifa social del cànon de l'aigua per a persones perceptores de pensions
mínimes contributives:
Tarifa social del cànon de l'aigua per a col·lectius d'especial protecció
(pensionistes, perceptors de prestacions socials, de Renda Garantida de
Ciutadania, del FAS o procedents de la LGD)
Tarifa social del cànon de l'aigua per vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió
residencial

Per més informació i tràmits: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-delcanon-de-laigua



Adquisició de subministraments bàsics

La prestació econòmica extraordinària té l'objectiu de facilitar l'adquisició de productes
d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics, a aquelles persones que acreditin una
reducció dràstica i involuntària en els seus ingressos com a conseqüència de la declaració de
l'estat d'alarma.
La quantia de la prestació és de 200 euros, de pagament únic.
Podeu trobar més informació sobre la prestació en la següent notícia publicada en la nostre
pàgina
web:
https://www.mifas.cat/ca/noticies/ajut-es-crea-una-prestacio-economicaextraordinaria-per-a-treballadors-i-autonoms/
I en el següent link: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/adquisiciode-subministraments-basics/



Talls de telèfon i internet

Durant l’estat d’alarma s’estableix que no hi hagi un tall en la línia de telèfon i internet per altres
motius que no siguin la integritat i la seguretat de les xarxes. En cap cas, per impagament.
Els operadors de telecomunicacions han de mantenir els serveis de telèfon i internet i no els
podran suspendre ni interrompre per altres motius que no siguin la integritat i la seguretat de
les xarxes. En cap cas, per impagament.
A més, durant l'estat d'alarma estan suspeses les operacions de portabilitat de telefonia fixa i
mòbil.

 AJUTS PER A TREBALLADORS


Subsidi per a persones treballadores de la llar

És un ajut extraordinari per a persones treballadores de la llar que hagin perdut tots o part dels
ingressos i que hagin vist reduïda la seva jornada o hagin deixat de prestar serveis en algun
dels domicilis en els quals treballen o en tots.
S'aplicarà a totes aquelles persones que estiguessin d'alta en aquest règim especial abans de
l'estat d'alarma.
L'ajut consisteix en el 70% de la base cotitzable que s'ha deixat de percebre.
Per mes informació i tràmit: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-lacrisi/subsidi-per-a-persones-treballadores-de-la-llar/



Fi de contractes laborals

És un ajut extraordinari per a persones treballadores que hagin acabat contractes temporals
durant l'estat d'alarma. L'ajut es cobra una única vegada i s’hi poden acollir aquelles persones
donades d’alta com a demandants d’ocupació i que no estan treballant per compte propi o a
jornada completa.
L'ajut és del 80% de l'IPREM, uns 430 euros, per als que acabin, des que es va decretar l'estat
d'alarma, contractes de durada determinada, inclosos els contractes d'interinitat, formatius i de
relleu, i que no comptin amb la cotització necessària per accedir a altres prestacions, com la de
desocupació.
Per mes informació i tràmit: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-decontractes-temporals/



Atur per afectat d’ERTO

Les persones que estan afectades per un expedient regulació temporal d'ocupació (ERTO) no
cal que facin la inscripció a l'atur. El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) en tramitarà la
prestació de forma automàtica.
Per mes informació: Trucar gratuïtament al SEPE al 900 81 24 00 o enviar un formulari de
consulta https://sede.sepe.gob.es/contacte/contacteFormulario.do



Adaptació de jornada per cures

És una mesura que dona facilitats a les persones que han de tenir cura d’un familiar (cònjuge,
parella de fet o de familiar de fins a segon grau) adaptant i/o reduint la seva jornada laboral.

Per mes informació: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/adaptacio-dejornada-per-cures/

 AJUTS PER L’ ECONOMIA PERSONAL I FAMILIAR


Ajornament del pagament d'hipoteques, préstecs no hipotecaris i targetes de
crèdit

És una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques contractades per a la
compra de l’habitatge principal, dels préstecs no hipotecaris i de les targetes de crèdit que
poden demanar les famílies que pateixin una reducció en els seus ingressos per causa de la
COVID-19.
Per mes informació: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornamentde-la-hipoteca-prestec-o-credit/



Disponibilitat dels plans de pensions

Les persones afectades per la crisi de la COVID-19 podran sol·licitar el reemborsament dels
seus plans de pensions. Ho poden demanar aquelles persones que es trobin a l’atur o en
alguna d’aquestes situacions:
o Persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)
o Empresari titular d’un establiment que hagi hagut de tancar arran de la declaració de
l'estat d'alarma.
o Treballadors per compte aliè que no han pogut continuar amb la seva activitat.
Cal tenir en compte que no es pot rescatar tots els diners que s'han acumulat sinó únicament la
quantitat que s'està deixant de percebre com a conseqüència de l'estat d'alarma.
Per mes informació: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/disponibilitatdels-plans-de-pensions-/



Pagament de l’impost sobre successions

El Govern de la Generalitat ha ampliat el termini en 2 mesos addicionals un cop finalitzi l’estat
d’alarma per a l’autoliquidació de l’impost de successions per aquells casos en que el 14 de
març no hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés de l’impost en període voluntari.
Per mes informació: https://atc.gencat.cat/ca/tributs/isd/herencies/declarar-herencia/

 AJUTS D’HABITATGE


Ajornament de la hipoteca

Moratòria de 3 mesos per al pagament de les quotes de les hipoteques de l’habitatge habitual i
immobles d'empresaris i professionals amb reducció d'ingressos a causa de la COVID-19. Les
persones deutores d'hipoteques, préstecs no hipotecaris o crèdits hauran de complir uns
requisit d’ingressos determinats.
Per mes informació: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornamentde-la-hipoteca-prestec-o-credit/



Pròrroga dels contractes de lloguer

És una pròrroga extraordinària per als contractes d’arrendament d’habitatge habitual que
finalitzen durant l’estat d’alarma. S’estableix per un termini de 6 mesos, en què se seguiran
aplicant els termes i les condicions pactades al contracte.
Per mes informació: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-delscontractes-de-lloguer/



Ajornament del lloguer (grans propietaris)

Es tracta d'un ajornament del pagament del lloguer o d'una reducció del 50% per habitatges de
grans propietaris, d’empreses o entitats públiques que no sigui la Generalitat. És una reducció
de la renda del lloguer per a les persones i famílies vulnerables.
No significa la condonació dels rebuts no pagats durant el període d’excepcionalitat, sinó
l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer.
Per mes informació: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornamentdel-lloguer-grans-propietaris/



Microcrèdits per pagar el lloguer (petits propietaris)

És una mesura que posa a l’abast de persones i famílies vulnerables un programa
de microcrèdits per pagar el lloguer. Concretament, per als habitatges de petits propietaris.
Ho poden sol·licitar les persones i famílies en situació de vulnerabilitat que compleixin els
següents requisits:
 Que no tinguin un habitatge en propietat (tret de si és sols una part d’una herència, no
es pot fer servir per divorci o perquè no està adaptada per discapacitats).

 Que els ingressos de la unitat familiar el mes anterior no superin els 2.689 euros
mensuals.
 Que els ingressos de qualsevol membre de la unitat familiar s’han reduït a causa del
coronavirus (atur, ERTO, jornada reduïda per cures, cessament activitat
empresarial,...).
 Que el lloguer i els subministraments bàsics suposin el 35% o més dels ingressos de la
unitat familiar.

Per a més informació: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcreditspagar-lloguer-petits-propietaris/



Moratòria dels desnonaments

Durant l’estat d’alarma es pot sol·licitar l’aturada d’un desnonament. Ho poden sol·licitar les
persones llogateres en situació de vulnerabilitat, sense alternativa d'un altre habitatge, que
tinguin una demanda de desnonament per manca de pagament del lloguer en curs, amb o
sense una data de desnonament.
Per mes informació: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/moratoria-dedesnonaments/



Ajornament del lloguer (habitatges públics)

El Govern de la Generalitat ha suspès la facturació dels mesos d’abril i maig dels contractes de
lloguer de pisos i locals comercials del parc d’habitatges públics de la Generalitat. L’ajornament
s’allargarà mentre duri la situació d’excepcionalitat.
Per mes informació: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornamentdel-lloguer-habitatges-publics/



Pagament del lloguer a majors 65 anys i dones víctimes de violència masclista

La Generalitat de Catalunya avançarà el pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius
especialment vulnerables, com són la gent gran i les dones que han patit violència masclista.
Ho poden sol·licitar les persones majors de 65 anys i dones víctimes de violència masclista que
van obtenir els ajuts al lloguer l’any 2019 o en van quedar excloses.
Per mes informació: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagamentlloguer-majors-65-anys-i-dones-victimes-de-violencia-masclista/

 AJUTS PER EMPRESES I AUTÒNOMS


Mesures per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d'Empresa, ofereix un servei d'atenció digital
a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria
econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l'Estat per fer front a la
situació excepcional provocada per la COVID-19.
-

Ajustament temporal de l’activitat i els contractes de treball
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesur
es-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajustament-temporal-de-lactivitat/

-

Crèdits i préstecs
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesur
es-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditatcredits-i-prestecs/

-

Mesures en relació als subministraments bàsics, hipoteques i lloguers dels negocis
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesur
es-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-alssubministraments-basics/

-

Ajuts i prestacions per empreses i autònoms
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesur
es-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-iautonoms/

-

Ajornaments de Tributs i cotitzacions a la Seguretat Social
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesur
es-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditatajornaments-de-tributs/

-

Mesures relacionades amb la gestió de residus
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesur
es-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/

-

Teletreball i eines digitals
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesur
es-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/teletreball-i-eines-digitals/

-

Altres mesures: ajornaments i suspensions d'obligacions, subministraments,
contractistes
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesur
es-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/Altres-mesures/

