
TREBALLADORES DE LA LLAR

Subsidi a 
aquests supòsits

* L̓acreditació del fet causant, es realit -
zarà per mitjà dʼuna declaració respon -
sable signada per la persona contrac -
tant.

Hagin deixat de 
prestar serveis, 
totalment o parcial -
ment

Contracte 
de treball 
extingit

AUTÒNOMS I EMPRESES
(mesures de suport)

Aplaçament de quotes
de Seguretat Social

Procediment, requisits i condicions 
estan per determinar.

6
mesos

0,5%
interès

Possibilitat de suspensió i modificació 
dels contractes de subministraments fins 
al fi de lʼEstat dʼAlarma (electricitat i gas).

Bonificació social per part dels treba-
lladors             autònoms que hagin cessat la 
seva activi                 tat o lʼhagin vist reduïda la 
seva facturació.

Disponibilitat dels plans de pensions en 
cas dʼatur o cessament dʼactivitat ocasio
nat pel COVID-19.

LLOGUER DʼHABITATGE 
HABITUAL

Pròrroga extraordinària dels 
contractes dʼarrendament dʼhabi -
tatge habitual (període màxim de 
sis mesos).

Moratòria del deute arrendatici 
per a les persones arrendatàries 
dʼhabitatge habitual en situació de 
vulnerabilitat a causa del COVID-19

Aplicació automàtica de la moratòria 
del deute arrendatícia en cas de 
grans tenidors i empreses o entitats 
públiques dʼhabitatge.

Alternatives dʼaplicació
automàtica

Reducció del 
50% de la 

renda arren -
datícia durant 
lʼEstat dʼAlar -
ma (prorroga -

ble)

Moratòria en 
el pagament 
de la renda 
(màxim 4 
mesos)

Requisits
· Estar a lʼatur
· En ERTE
· Empresari a qui li han disminuït 
els seus ingressos
· Ingressos conjunt familiar no han 
de triplicar lʼIPREM (537,84€)

HIPOTEQUES
Moratòries dʼhipoteques dʼha -
bitatge habitual i de locals 
afectes a lʼactivitat empresarial 
i arrendadors que deixen de 
rebre rendes.

Requisits
· Estar a lʼatur
· Empresari a qui li han disminuït 
els seus ingressos
· Ingressos unitat familiar no han 
de triplicar lʼIPREM (537,84€).
· Quotes hipotecaries + despeses 
+ subministraments bàsics, resulti 
superior o igual al 35% dels 
ingressos nets.

Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
sʼadopten mesures urgents complementàries a 
lʼàmbit social i econòmic per a fer front al 
COVID-19.

No sʼha establert cap moratòria per als 
lloguers de locals.

DUANES
Possibilitat dʼajornament dʼ ingrés 
del deute duaner per les declara -
cions duaneres presentades fins al  
dia 30 de maig de 2020.

CONSUMIDORS I USUARIS
Dret a resoldre con -
tractes de compra -
venda o prestació de 
serveis durant el ter- 
mini de 14 dies.

Possibilitat dʼadaptar 
els contractes dʼelec -
tricitat a les noves 
pautes de consum.

No sʼha ajornat ni modificat
el termini de presentació
dʼimpostos


