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Circular 22/88 – 30 de juny de 2022 

 

Reial Decret Llei 11/2022 de 25 de juny 

Pròrroga i noves mesures per fer front a les conseqüències 

econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna 

  

Benvolguts i benvolgudes, 

 

El proppassat diumenge 26 de juny, es va publicar al BOE un nou paquet de 

mesures anticrisi per pal·liar els efectes de la inflació i la guerra de Rússia i 

Ucraïna. Del mateix es destaca que totes les mesures del primer pla anticrisi es 

prorrogaran, i a més van entrar en vigor algunes noves el proppassat dilluns 27 de 

juny que es poden consultar en el següent enllaç:  

 

 Txec de 200 euros per a rendes vulnerables: estarà limitat a aquelles llars que 

ingressen menys de 14.000 euros a l’any o que sumin un patrimoni inferior a 

43.196,40 euros.   

 Rebaixa de l’IVA de la llum al 5%: destinada per a empreses o particulars que 

tinguin una potència contractada de fins a 10 kw, i sempre que el preu del 

“pool” estigui per sobre de 45 euros.  

 Reducció del 50% del preu de tots els abonaments mensuals de transport 

prestats per l’Estat i un 30% pels abonaments de transport prestats per les 

Comunitats Autònomes i els Ajuntaments.  

 

Les ajudes consisteixen en: 

 

 S’inclou una ajuda de 200 euros per a persones que resideixin en llars amb 

rendes inferiors a 14.000 euros. Per sol·licitar-la s’ha de tenir en compte 

que va destinada a treballadors, autònoms i desocupats amb “baixos 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
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ingressos”, i es podrà sol·licitar a partir del mes de juliol. L’organisme que 

s’encarregarà de gestionar-les serà l’Agència Estatal de l’Administració 

Tributària, prèvia sol·licitud.  

 El decret incorpora un augment del 15 % de les pensions de jubilació i 

invalidesa no contributives. Aquesta mesura suposa un increment de 60 

euros al mes.  

 S’integra al transport urbà una rebaixa del 50% en els abonaments 

mensuals prestats per l’Estat i un 30% pels abonaments expedits per les 

Comunitats Autònomes i els Ajuntaments. El termini per poder beneficiar-se 

d’aquesta ajuda començarà l’1 de setembre i estarà actiu fins a l’últim dia 

del 2022.  

 També es mantindrà fins a finals d’any la bonificació de 20 cèntims per litre 

de combustible, la rebaixa de l’IVA de la llum del 10% al 5%, el descompte del 

bo social i la limitació al preu del butà.  

 No obstant, la pròrroga del pagament de les quotes a la seguretat social 

pel sector pesquer, del transport i l’agrari serà fins al setembre.  

 

Per accedir a les ajudes s’ha de tenir en compte una sèrie de requisits: 

 

1. Per l’abonament del transport 

 

En el cas de la rebaixa de l’abonament del transport el Govern ha matisat que es 

tracta d’un descompte voluntari. D’aquesta forma, seran les pròpies CCAA i entitats 

locals les que decidiran si posen en marxa aquesta rebaixa i amplien el descompte 

del 30% al 50%.  

 

2. Pel txec de 200 euros 

 

L’ajuda de 200 euros la tramitarà l’Agència Tributària, prèvia sol·licitud de 

l’interessat amb data límit fins al 30 de setembre. No obstant, també en aquest cas 

s’ha de complir alguns requisits: 
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 Ser assalariat, desocupat o autònom inscrit a les oficines de treball.  

 La renda no pot superar els 14.000 euros anuals, incloent els ingressos de tota 

la família.  

 No es pot tenir un patrimoni superior als 43.196,40 euros.  

 Queden excloses les persones que ja cobrin l’Ingrés Mínim Vital o qualsevol 

altres tipus de pensió.  

 

3. Per l’IVA elèctric 

 

La rebaixa de l’IVA del rebut de la llum del 10 al 5% s’aplicarà a empreses o 

particulars que tinguin una potència contractada de fins a 10 kw, sempre i quan el 

preu en el mercat majorista es mantingui per sobre dels 45 euros per MWh. Si el cost 

baixa d’aquesta barrera de 45 euros, la mesura deixarà d’aplicar-se de forma general 

a tota la població, però es mantindrà fins a finals d’any pels consumidors considerats 

en situació de vulnerabilitat severa i en risc d’exclusió.  

 

4. Per a la retribució del combustible 

 

Es manté fins a finals d’any la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible.  

 

Nou tribut a les energètiques 

 

La intenció del Govern amb el nou gravamen a les empreses energètiques, mesura 

no inclosa en el decret anticrisi, és presentar-lo en les pròximes setmanes com a 

proposició de llei perquè entri en vigor a principis del 2023.   

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació,  

 

 


