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Aquest document de treball es crea amb la finalitat de ser un recull pràctic de les 

mesures econòmiques que poden interessar i ser d’utilitat a les dones en situació 

de vulnerabilitat o violència masclista i llurs fills i filles afectades per la crisi de la 

COVID-19. A causa de la constant evolució de la situació d’emergència, aquest 

document s’anirà actualitzant a mesura que s’aprovin noves ajudes i/o 

prestacions econòmiques i socials. 

Mesures dirigides a l’àmbit de l’habitatge 
 

Suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments 

per a llars vulnerables sense alternativa habitacional 
 

Mesura adreçada a 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. 

 

Una vegada aixecada la suspensió per la finalització de l'estat d'alarma, en la 

tramitació dels procediments de desnonament en els quals la persona 

arrendatària acrediti davant el Jutjat trobar-se en una situació de vulnerabilitat 

social o econòmica que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional per a 

si i per a les persones amb les quals convisqui, aquesta circumstància serà 

comunicada per la persona Lletrada de l'Administració de Justícia als serveis 

socials competents i s'iniciarà una suspensió extraordinària de l'acte de 

llançament.  

 

La persona arrendatària haurà d'acreditar que es troba en alguna de les 

situacions de vulnerabilitat econòmica, acompanyant el seu escrit dels 

documents necessaris. 

 

Més informació 

 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la crisi/moratoria-de-

desnonaments/#bloc1 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la%20crisi/moratoria-de-desnonaments/#bloc1
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la%20crisi/moratoria-de-desnonaments/#bloc1
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Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament 

d'habitatge habitual 
 

En els contractes d'arrendament d'habitatge habitual subjectes a la Llei 

29/1994, dins del període comprès des de l'entrada en vigor del Reial Decret 

11/2020 fins a dos mesos des de la finalització de l'estat d'alarma, finalitzi el 

període de pròrroga obligatòria o el període de pròrroga tàcita, podrà aplicar-se, 

prèvia sol·licitud de l'arrendatari, una pròrroga extraordinària del termini del 

contracte d'arrendament per un període màxim de 6 mesos, durant els quals 

es continuaran aplicant els termes i condicions pactades en el contracte. 

Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per 

l'arrendador, tret que es fixin altres termes o condicions per acord entre les 

parts. 

  

Al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es pot trobar un model de 

sol·licitud de pròrroga de contracte de lloguer, per tal que les persones 

llogateres a les quals se’ls acabi el contracte durant l’estat d’alarma puguin 

enviar per correu electrònic la sol·licitud al propietari de l’immoble. 

 

Presentació de sol·licituds i més informació 

 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-

dels-contractes-de-lloguer/ 

 

Moratòria en el pagament del lloguer i quotes d'amortització 

d'habitatges i locals gestionats per l'agència de l'habitatge de 

Catalunya 
 

El Govern ha estès la moratòria en el pagament del lloguer per a les persones 

físiques arrendatàries d’habitatges i per a les persones físiques o jurídiques 

arrendatàries de locals comercials del parc administrat per la Secretaria de 

l’Agenda Urbana i Territori, mitjançant  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Aquesta mesura ja es va aplicar el passat mes d’abril i, atès que la situació 

d’excepcionalitat continua, s’ha estès al maig.  

  

Així mateix, també s’aplica aquesta moratòria al lloguer dels habitatges cedits a 

les entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió i, d’altra banda, al pagament de 

les quotes d’amortització del preu ajornat per la venda d’habitatges dels 

processos de remodelació de barris promoguts per l’Institut Català del Sòl 

(INCASÒL).  

 

Aquesta moratòria s’allargarà mentre duri la situació d’excepcionalitat. 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-dels-contractes-de-lloguer/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-dels-contractes-de-lloguer/
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Avançament dels pagaments dels ajuts al lloguer a les 

persones majors de 65 anys i a les dones víctimes de violència 

de gènere 

 

Avançament del pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius especialment 

vulnerables, com són la gent gran i les dones que han patit violència 

masclista. Els beneficiaris dels ajuts són, d’una banda, les persones que van 

obtenir ajuts l’any 2019 i també les que en van quedar excloses.  

D’altra banda, la mesura s’estén a les dones que han patit violència masclista 

que ja van ser beneficiàries dels ajuts en la convocatòria de 2019.  

  

Els beneficiaris poden presentar la documentació justificativa de l'esmentat ajut 

amb posterioritat al seu abonament.  

 

Ajornament en el pagament de les quotes de lloguer  

 

La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge habitual que es trobi en 

situació de vulnerabilitat econòmica, podrà sol·licitar de la persona 

arrendadora, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda. 

Una vegada rebuda la sol·licitud, la persona arrendadora comunicarà a 

l'arrendatària, 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. 

 

No obstant això, si no s’aconsegueix l’acord amb el propietari  la Generalitat ha 

posat a disposició de la ciutadania, en la web de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya,  un formulari per demanar un  ajornament del pagament, que 

es pot sol·licitar fins al 2 de juliol. En el cas que el propietari no accepti cap 

acord o no respongui la sol·licitud en els 7 dies de termini, es pot optar als 

microcrèdits anunciats pel Govern espanyol per facilitar el pagament del 

lloguer.   

 

Moratòria de deute arrendatari en cas de grans tenidors i 

empreses o entitats públiques d'habitatge 

  

Si la persona arrendadora de l’habitatge és un gran propietari i s’acredita la 

situació de vulnerabilitat econòmica, està obligat a oferir un ajornament o una 

reducció del 50% de la quota de lloguer en un termini de 7 dies laborables, des 

de la petició de la persona arrendatària.     

  

Per a gaudir d’aquest ajornament o reducció de la quota, cal demanar-ho 

abans del 2 de juliol al propietari/a. L’acceptació per part del propietari/a no 
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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. La renda s'ajornarà mitjançant el fraccionament de 

quotes durant almenys 3 anys, comptats a partir de quan finalitzi l'estat 

d'alarma. Estan inclosos els arrendaments corresponents al Fons Social 

d'Habitatge. Així mateix, la persona arrendatària podrà tenir accés al programa 

d'ajudes transitòries de finançament, aixecant-se la moratòria en el pagament 

de la renda arrendatària i el consegüent fraccionament de les quotes 

preestablert. Excepcionalment el termini per sol·licitar la moratòria s’ha 

estès fins al 2 de juliol. 

 

Sol·licituds i més informació 

 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-

del-lloguer-grans-propietaris/ 

 

➢ Requisits de la situació de vulnerabilitat econòmica a l'efecte d'obtenir 

moratòries o ajudes adreçades al pagament del lloguer de l'habitatge 

habitual 

 

Que la persona que estigui obligada a pagar la renda de lloguer passi a estar 

en situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació 

(ERTE), o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures, en cas de ser 

empresari/a, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua 

substancial d'ingressos. 

 

• Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de 

Renda d'Efectes Múltiples mensual (d'ara endavant IPREM). 

• Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades el IPREM per cada fill/a a 

càrrec en la unitat familiar. L'increment aplicable per fill/a a càrrec serà 

de 0,15 vegades el IPREM per cada fill/a en el cas d'unitat familiar 

monoparental. 

• Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades el IPREM per cada persona 

major de 65 anys membre de la unitat familiar. 

• En cas que alguna de les persones membres de la unitat familiar tingui 

declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o 

malaltia que li incapaciti, el límit serà de quatre vegades el IPREM, 

sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec. 

• En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatària sigui 

persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat 

intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 

33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-del-lloguer-grans-propietaris/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-del-lloguer-grans-propietaris/
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de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, serà de cinc 

vegades el IPREM. 

 

La renda arrendatària, més les despeses i subministraments bàsics, ha de 

resultar superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el 

conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquest efecte, s'entendrà per 

«despeses i subministraments bàsics» l'import del cost dels 

subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, 

dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions 

a la comunitat de propietaris. 

 

➢ Acreditació  

 

En cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit per 

l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual 

percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació. 

 

En cas de cessament d'activitat de les persones treballadores per compte propi, 

mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o 

l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de 

la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat. 

 

Nombre de persones que habiten en l'habitatge habitual:  

 

• Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet. 

• Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades en 

l'habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents 

acreditatius i als sis mesos anteriors. 

• Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent 

per a realitzar una activitat laboral. 

 

Titularitat dels béns: nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat 

de tots els membres de la unitat familiar. 

Declaració responsable de la persona deutora o deutores relativa al compliment 

dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients. 

 

Programa de microcrèdits per pagar el lloguer d’habitatges de 

petits propietaris/es   

És una mesura que posa a l’abast de persones i famílies vulnerables un 

programa de microcrèdits per pagar el lloguer amb un termini de devolució de 

fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per altres quatre i sense que, en 

cap cas, reporti cap mena de despeses i interessos per a la persona sol·licitant. 

Podran cobrir un import màxim de sis mensualitats de renda. 
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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 persona 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.  

• L’ajut s’ha de sol·licitar directament a l’entitat bancària abans del 30 de 

setembre de 2020 i s’ha de formalitzar abans del 21 d’octubre de 2020.  

Prèviament, cal demanar al propietari/a de l’habitatge l’ajornament del 

pagament del lloguer amb el model de sol·licitud de pròrroga extraordinària. Si 

no es demana, es perd el dret a demanar el microcrèdit.  

  

Cal emplenar la sol·licitud del programa de microcrèdits i acompanyar-la amb la 

documentació que acrediti les condicions econòmiques establertes o bé una 

declaració responsable.  

Si el contracte de lloguer està signat per més d’una persona, hauran de 

demanar el préstec de forma conjunta. 

Més informació 

 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcredits-

pagar-lloguer-petits-propietaris/ 

 

Programa d'ajuda a les víctimes de violència de gènere, 

persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, 

persones sense llar i altres persones especialment vulnerables 

 

Concessió d'ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d'habitatge habitual 

que tinguin problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del 

lloguer. Podran beneficiar-se de les ajudes d'aquest programa les dones 

víctimes de violència de gènere, a les persones objecte de desnonament del 

seu habitatge habitual, les persones sense llar i altres persones especialment 

vulnerables. El termini per presentar la sol·licitud serà el 30 de setembre de 

2020 i s’haurà d’acompanyar del contracte en vigor i l’acreditació del pagament 

de les 3 últimes mensualitats. 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/9505d232-55b0-459c-bc2e-171a1f0a1ac5/solicitud+pr%C3%B2rroga+extraordin%C3%A0ria.docx?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf#page=9
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcredits-pagar-lloguer-petits-propietaris/
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcredits-pagar-lloguer-petits-propietaris/
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La quantia d'aquestes ajudes, dins dels límits d'aquest programa i ateses les 

circumstàncies personals de la persona beneficiària, podrà ser dels següents 

imports: 

 

• Fins a 600 euros al mes i fins al 100% de la renda o preu d'ocupació de 

l'immoble, establert. En supòsits degudament justificats per l'òrgan 

competent, podrà aconseguir fins a 900 euros al mes i fins al 100% de la 

renda o preu d'ocupació, establert. 

• Fins a 200 euros al mes per a atendre les despeses de manteniment, 

comunitat i subministraments bàsics amb el límit del 100% d'aquests. 

 

A tal efecte podran adjuntar un informe dels serveis socials autonòmics o 

locals corresponents, per acreditar la situació de vulnerabilitat.  La Generalitat 

farà pública les condicions d’accés als ajuts al lloguer, disposats en aquest 

ordre, tant aviat com l’Estat aporti el pressupost econòmic per fer-lo viable. 

 

Moratòria de deute hipotecari 

 

La moratòria es pot sol·licitar des del dia 18 de març de 2020 fins a un mes 

després de la finalització de l’estat d’alarma. El deute hipotecari contret o els 

préstecs hipotecaris contractats han de ser per a l'adquisició de: 

 

• L'habitatge habitual. 

• Immobles afectes a l'activitat econòmica que desenvolupin les persones 

empresariess i professionals a les quals es refereix la lletra a) de l'article 

16.1. 

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

deutor/a hipotecari persona física, propietari/a i arrendador/a d'aquests 

habitatges, hagi deixat de percebre la renda arrendatària des de 

l'entrada en vigor de l'Estat d'alarma. 

 

➢ Requisits adreçats a acreditar  la situació de vulnerabilitat econòmica en 

relació al pagament de deutes hipotecaris de l'habitatge habitual 

 

Estar en situació de desocupació o, en cas de ser persona empresaria o 

professional, sofreixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda 

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

Que el conjunt dels ingressos de les persones membres de la unitat familiar no 

superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria: 

 

• Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de 

Renda d'Efectes Múltiples mensual (d'ara endavant IPREM). 
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• Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades el IPREM per cada fill/a a 

càrrec en la unitat familiar. L'increment aplicable per fill/a a càrrec serà 

de 0,15 vegades el IPREM per cada fill/a en el cas d'unitat familiar 

monoparental. 

• Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades el IPREM per cada persona 

major de 65 anys membre de la unitat familiar. 

• En cas que alguna de les persones membres de la unitat familiar tingui 

declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o 

malaltia que li incapaciti, el límit serà de quatre vegades el IPREM, 

sense perjudici dels increments acumulats per fill/a a càrrec. 

• En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatària sigui 

persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat 

intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 

33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau 

de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, serà de cinc 

vegades el IPREM. 

 

El total de les quotes hipotecàries dels béns immobles més les despeses i 

subministraments bàsics ha de resultar superior o igual al 35 per cent dels 

ingressos nets que percebi el conjunt de les persones membres de la unitat 

familiar.  

 

➢ Presentació de la sol·licitud i documentació a aportar 

Les entitats financeres tenen al seu web un formulari específic per fer la 

sol·licitud que ha de presentar-se davant l’entitat financera amb la qual es va 

signar la hipoteca, el préstec no hipotecari o el crèdit hipotecari. 

• Justificant de pèrdua d’ingressos: Certificat de la prestació d’atur amb la 

quantitat mensual i si és persona empresària o professional i cessa 

l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per 

l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 

• Llibre de família. 

• Certificat col·lectiu d’empadronament històric. 

• Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent. 

• Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de totes les 

persones membres de la unitat familiar.  El Registre de la propietat ha 

habilitat al seu web registradores.org un accés especial per fer la 

sol·licitud per correu electrònic. Cal adjuntar-hi els DNI de totes les 

persones membres de la unitat familiar. Aquestes notes són gratuïtes 

per a tota la ciutadania fins l'endemà de la publicació en el BOE de la fi 

de l'estat d'alarma. 

• Per a les hipoteques: escriptures de compravenda de l’habitatge i de 

concessió del préstec o crèdit hipotecari. 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/actualitat/mesurescovid19/preguntesfrequents/moratoriahipotecaria/!ut/p/z1/5ZJNb8IwDIbv_Ap26LGyoaGkRzQmPgTbNCRoc5ncEGgmaEtJYfz7BYQ2sQ0mJG7zIbGUN09ivwZRqVYrFwNCK7Gi4_JfdhApbfScjM5SWkAIkfBf-XPQ6XJWH-BLn2Gr0Wt3epx5iAzGIEDI1OQmgYgSKcnBrYodJGlKWmhDxsGlWpeFWstso6e1wMG8UPMyNWo9K9SqVKlZW01WkMkKTYnOM6Mk2XTPzqWeQtRUvq9YzNwmx5nLGjJ2KSDuej4nClgDJWcw-euzwh7jmWgh9A9NOPbiqyWneeWmipvRDrVdKD08Xju9f80GkX5brUTL2p1Z794NhDf3245bvRjeD-fWdzKJq9NZZp_5REN4iobwJ9pqfkNP9sN02f_Izk_zbBM7NRhdOZDfgHzctsAB90YPj-jhE7samC-X3Nu5It5tu-hSzHF79wH3llyC/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#bloc8224e8c5-71c4-43bc-b0d8-924d80b2d795
https://registradores.org/
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• Declaració responsable de les persones deutores conforme compleixen 

els requisits exigits. 

 

Més informació 

 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-

de-la-hipoteca-prestec-o-credit/#bloc1 

 

 

Assessorament mitjançant Ofideute per a les famílies que 

tenen dificultats per pagar les quotes hipotecàries  

  

Les famílies que tenen dificultats per pagar les quotes hipotecàries poden  

sol·licitar a l’entitat bancària un ajornament sense interessos  fins un mes 

després de la finalització de l’estat d’alarma. Així mateix, el servei 

d’Ofideute, a través del correu ofideute@gencat.cat de l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya assessora sobre les gestions que cal fer.  

 

Cèdules d’habitabilitat de primera ocupació  

  

S’ha habilitat el tràmit telemàtic perquè  les sol·licituds de cèdules de primera 

ocupació es pugin sol·licitar de forma no presencial.   

 

Mesures dirigides a les persones consumidores 
 

Ajut d'urgència per la adquisició de subministraments bàsics 

 

L’ajut serà de 200 euros en un únic pagament i s’haurà de destinar a 

l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments 

bàsics. 

A persones treballadores (persones físiques) que es trobin en algun dels 

supòsits següents: 

• Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació 

temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos 

a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020. 

• Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació 

temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, 

d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 

8/2020. 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/#bloc1
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/#bloc1
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• Treballadores per compte aliè, fix discontinu, afectades per un ERTO 

d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020. 

• Treballadores per compte aliè afectades per l'extinció del contracte de 

treball. 

• Treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat 

econòmica. 

En tots els casos, han de tenir càrregues familiars. 

Els ingressos econòmics per part de la persona sol·licitant i tota la unitat 

familiar durant l’estat d’alarma han d’haver experimentat una reducció superior 

al 30% respecte als ingressos mensuals acreditats el passat mes de febrer. A 

més, els ingressos durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser de 

mitjana inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.   

A més, aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o 

prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats. 

El termini per presentar les sol·licituds comença el dijous 30 d’abril i  es 

resoldrà en el termini de 7 dies hàbils. Un cop atorgat l’ajut, el pagament es 

farà, mitjançant transferència bancària, en un màxim de 7 dies hàbils. 

Presentació de sol·licituds 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-

subministraments-basics-covid?category= 

 

Subministres bàsics 

 

Mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, no podrà suspendre's el 

subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i 

aigua a les persones consumidores persones físiques en el seu habitatge 

habitual, de les persones i de les instal·lacions, encara que consti aquesta 

possibilitat en els contractes de subministrament o accés subscrits pels 

consumidor/es de conformitat amb la normativa sectorial que els resulti 

aplicació en cada cas. 

Per a acreditar davant el subministrador/a que el subministrament es produeix 

en l'habitatge habitual, la persona consumidora podrà emprar qualsevol 

document que ho acrediti. 

Així mateix, el període durant el qual estigui en vigor l'estat d'alarma no 

computarà a l'efecte dels terminis compresos entre el requeriment fefaent del 

pagament i la suspensió del subministrament per impagament. 

 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=
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Bo social 

 

El bo social elèctric proporciona descomptes del 25% o del 40% en la factura 

elèctrica i aplica tant a persones usuàries domèstiques com a autònomes.  

 

Requisits 

 

Per sol·licitar el Bo Social és necessari contractar la tarifa de mercat Regulat 

PVPC  (preu voluntari per al petit consumidor/a)i una potència de 10 kW a 

l’habitatge habitual. 

 

1. Per ser consumidor/a vulnerable (25% de descompte) 

2. Per ser consumidor/a vulnerable sever (40% de descompte) 

3. Per ser consumidor/a en risc d’exclusió social 

4. Per ser consumidor/a vulnerable per causa del COVID-19 (25% de 

descompte) 

 

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 totes les persones usuàries domestiques durant dos mesos (abril i 

maig).  

Ho poden sol·licitar les persones físiques titulars d’un contracte domèstic de 

subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titulars 

d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies:  

➢ Tarifa social del cànon de l'aigua per a famílies amb totes les persones 

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 

• Perceptores d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per 

invalidesa i invalidesa. 

• Destinatàries dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida 

de Ciutadania. 

• Perceptores de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre 

determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de 

juliol). 

• Perceptores del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS). 

• Perceptores de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat.  

https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/3
https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/5
https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/6
https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/6


13 
 

➢ Tarifa social del cànon de l'aigua per vulnerabilitat econòmica o risc 

d’exclusió residencial: 

• Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació 

de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa 

vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels 

serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc 

d'exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, 

amb la vigència que aquests serveis determinin. 

Més informació i sol·licituds 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-

laigua?category=75b0b894-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

 

Moratòria per a tall del servei de telèfon i internet 

Les operadores 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. No cal fer cap sol·licitud, s’aplica automàticament. 

 

Ajuts per a l'economia personal i familiar 
 

Préstecs o crèdits no hipotecaris i targetes de crèdit 

 

Moratòria de tres mesos en el pagament de les quotes de préstecs no 

hipotecaris, crèdits o targetes de crèdit per a persones que es trobin en situació 

de vulnerabilitat econòmica. 

 

Més informació 

 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-

de-la-hipoteca-prestec-o-credit/#bloc1 

 

Ampliació del termini d’autoliquidació 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 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua?category=75b0b894-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua?category=75b0b894-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/#bloc1
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/#bloc1
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aquells casos en que el 14 de març no hagués finalitzat el termini de 

presentació i ingrés de l’impost en període voluntari. 

Més informació 

 

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/isd/herencies/declarar-herencia/ 

 

Disponibilitat de reemborsament dels plans de pensions 

Es pot demanar durant els sis mesos posteriors a l'entrada en vigor de l'estat 

d'alarma (16 de març) i  únicament es pot rescatar la quantitat que s'està 

deixant de percebre com a conseqüència de l'estat d'alarma. 

• Les persones afectades per la crisi de la COVID-19 que estiguin a l’atur i 

es trobin en alguna d’aquestes situacions: Persones afectades per un 

expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). 

• Persona empresària titular d’un establiment que hagi hagut de tancar 

arran de la declaració de l'estat d'alarma. 

• Treballadores per compte aliè que no han pogut continuar amb la seva 

activitat. 

Més informació 

 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-

crisi/disponibilitat-dels-plans-de-pensions-/ 

 

Suspensions, ajornaments i flexibilització dels pagaments de 

tributs locals 

 

Molts ajuntaments han flexibilitzat els terminis i tràmits per al cobrament de 

tributs i taxes municipals a empreses i ciutadania, com a mesura d’ajut urgent a 

l’economia local davant l’estat d’alarma pel COVID-19. Alguns també, han 

suspès i ajornat el pagament de certs tributs municipals. 

Consulta la web del teu ajuntament per a més informació. 

 

Mesures adreçades a treballadores per compte d’altri 
 

Subsidi extraordinari per a les empleades de la llar 

 

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, hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb 

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/isd/herencies/declarar-herencia/
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/disponibilitat-dels-plans-de-pensions-/
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/disponibilitat-dels-plans-de-pensions-/
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caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva 

voluntat, en un o diversos domicilis. 

L'ajut consisteix en el 70% de la base cotitzable que s'ha deixat de percebre (ja 

sigui tot, en cas d'acomiadament, o una part en cas de reducció de jornada) 

tenint en compte el mes anterior. 

En ambdós supòsits, no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional 

(SMI), de 950 euros al mes. 

Acreditació 

 

Declaració responsable signada per la persona ocupadora respecte de les 

quals s'hagi produït la disminució total o parcial de serveis.  

En el supòsit d'extinció del contracte de treball, aquest podrà acreditar-se per 

mitjà de carta d'acomiadament, comunicació del desistiment de l'ocupadora o 

ocupador, o documentació acreditativa de la baixa en el Sistema Especial 

d'Empleats/es de la Llar. 

 

Incompatibilitats del subsidi extraordinari 

 

Persones que tinguin altres treballs o activitats que superin aquests 950 euros. 

Incapacitat temporal. 

Disposar del permís retribuït recuperable. 

 

Més informació i sol·licituds 

 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/subsidi-per-

a-persones-treballadores-de-la-llar/ 

 

Subsidi per finalització de contracte temporal 

 

Seran beneficiàries del subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte 

temporal les persones treballadores que se'ls hagués extingit un contracte de 

durada determinada de, almenys, dos mesos de durada, amb posterioritat a 

l'entrada en vigor del l'estat d'alarma, inclosos els contractes d'interinitat, 

formatius i de relleu, i no comptessin amb la cotització necessària per a accedir 

a una altra prestació o subsidi. 

 

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. 

Aquesta quantitat serà la mateixa per a contractes a jornada completa o parcial 

i es cobrarà una única vegada. 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/subsidi-per-a-persones-treballadores-de-la-llar/
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/subsidi-per-a-persones-treballadores-de-la-llar/
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Requisits 

 

La sol·licitant haurà d'estar donada d'alta com a demandant d'ocupació. 

No pot estar treballant per compte propi o jornada completa. 

 

Incompatibilitats 

 

El Subsidi de desocupació excepcional serà incompatible amb la percepció de 

qualsevol renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues 

concedides per qualsevol Administració Pública. 

 

Més informació i sol·licituds 

 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-de-

contractes-temporals/ 

 

Atur per a dones afectades per ERTO 
 

Les dones que estan afectades per un expedient regulació temporal d'ocupació 

(ERTO) no cal que facin la inscripció a l'atur. 

 

Més informació 

 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-

afectats-per-erto-/ 

 

Adaptació i/o reducció de jornada per cures 

Les persones treballadores per compte d'altri que acrediten deures de cura 

respecte del cònjuge, parella de fet o de familiars de fins al segon grau i que 

compleixin els següents requisits: 

• Que sigui necessària la presència de la persona treballadora per cuidar a 

un familiar per raons d’edat, malaltia o discapacitat. 

• Que el Govern prengui mesures relacionades amb el COVID-19 que 

impliquen el tancament de centres educatius o de qualsevol altra 

naturalesa que dispensaven cura o atenció a les persones necessitades 

d’aquests. 

• Que la persona que fins al moment es feia càrrec de la cura o assistència 

directes de la persona que ho necessita no pugui continuar fent-ho per 

causes justificades relacionades amb el COVID-19. 

 

L’adaptació o reducció s’ha de demanar a l’empresa. 

 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-de-contractes-temporals/
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-de-contractes-temporals/
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-afectats-per-erto-/
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-afectats-per-erto-/
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Més informació 

 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/adaptacio-

de-jornada-per-cures/ 

 

Renda garantida de ciutadania (Flexibilització de requisits) 

 

S’hi poden acollir aquelles persones que no disposen de recursos o el que 

tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que 

compleixin una sèrie de requisits. 

 

• Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que 

estableix la llei. 

• Una prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al 

compromís d’un pla d'inclusió social o d'inserció laboral. 

 

Requisits 

 

• Tenir més de 23 anys o majors de 18 anys víctimes de violència 

masclista a l’àmbit de la llar.  

• Estar empadronada en un municipi i residir legalment a Catalunya.  

• Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre 

mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.  

• No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics 

d'acord amb el llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de 

suficiència de Catalunya, durant els dos mesos immediatament 

anteriors a la presentació de la sol·licitud.  

• No treballar, excepte les sol·licitants monoparentals amb feina a 

temps parcial. 

• La Llei 3/2018 que modifica la llei de la renda garantida de 

ciutadania.  La modificació  permet que les dones víctimes de 

violència masclista, entre d’altres,  puguin ser beneficiàries de la 

renda malgrat que disposin d’un servei residencial provisional. 

• La Llei 1/2020 del 17 de febrer  modifica la flexibilització a l’hora de 

computar les ajudes que determinen el llindar econòmic. Així 

doncs,  les prestacions econòmiques, públiques i privades de 

dependència, de beques escolars de menjador i transport, d'urgència per 

a evitar desnonaments, de beques públiques per a estudiar (de 

batxillerat o universitàries) no computaran com a ingressos. Tampoc ho 

faran els ajuts econòmics no regulars i puntuals per part de familiars fins 

al segon grau de consanguinitat o afinitat, inferiors a dues vegades 

l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que siguin acreditats 

degudament. 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/adaptacio-de-jornada-per-cures/
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/adaptacio-de-jornada-per-cures/
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➢ Dret a la prestació de la renda garantida quan concorren circumstàncies 

extraordinàries  

 

Tenen dret a la prestació de renda garantida, excepcionalment, les persones 

que no compleixen els requisits establerts però en les quals concorrin 

circumstàncies extraordinàries per les quals es troben en una situació 

d'especial necessitat o urgència. 

S'entén per situació d'especial necessitat o urgència, qualsevol contingència 

que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d'una persona i que li impedeix 

fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones 

que integren la unitat familiar a la qual pertany; persones que necessiten una 

actuació de suport i urgència per causes objectives alienes a la seva voluntat, 

pels motius següents:  

 

• Imminència de desnonament o pèrdua de l'habitatge.  

• Violència masclista.  

• Malalties greus sobrevingudes.  

• Risc dels menors d'edat a càrrec.  

• Joves i adolescents en risc d'exclusió social imminent que pugui 

atemptar contra la seva vida o salut o que pateixin violència o 

maltractament, per la seva orientació sexual, identitat de gènere o 

expressió de gènere.  

• Persones que són víctimes d'explotació sexual o del tràfic d'éssers 

humans.  

• Persones amb altres situacions anàlogues que impliquin trobar-se en 

risc d'exclusió social imminent.  

 

Aquesta situació s'acredita mitjançant l'informe tècnic preceptiu i favorable dels 

serveis socials públics competents i de l'òrgan tècnic de la renda garantida de 

ciutadania. 

 

Quantia 

 

• 664€ al mes, si ets un únic membre. 

• 996€ al mes, si sou dos membres. 

• 1.096€ al mes, si sou tres membres. 

• 1.196€ al mes, si sou quatre membres. 

• 1.208€ al mes, si sou cinc o més membres. 

 

La Renda Garantida també es pot percebre com a complement d’una prestació 

o subsidi per desocupació. 
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Presentació de sol·licituds 

 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusi

o_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_ 

 

*Totes les cites prèvies programades per sol·licitar l’RGC es re-programaran a 

partir del 20 d’abril. Per fer-ho el/la trucaran directament des de la seva oficina 

de treball.  

Les noves peticions de cita prèvia es faran com es fan habitualment: 

• Trucant al 900 400 012. 

• A través de l’assistent virtual del web de la Renda Garantida de 

Ciutadania. 

Ajuts a les persones treballadores per compte propi 
 

Línia d’ajuts per a autònomes afectades econòmicament per la 

crisi del covid-19 

 

Ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les 

persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció 

dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes 

del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en 

activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no 

disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos. 

L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques 

en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 

2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al 

RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació 

mensual des de l'alta al RETA. 

 

Requisits 

 

Els requisits bàsics per sol·licitar l’ajut són: 

• Ser una persona física treballadora autònoma i estar donada d’alta al 

règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i 

tenir domicili fiscal a Catalunya. 

• Acreditar pèrdues econòmiques durant el mes de març de 2020 en 

comparació amb el mateix mes de març de 2019 i en el cas de les 

persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 

un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual 

des de l’alta al RETA. 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_
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L’ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat 

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 6 d’abril fins el 5 

de maig. 

Presentació de sol·licituds 

 

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-

afectats-coronavirus 

 

Més informació i contacte: 93 622 04 00 (de dilluns a divendres de 9h a 15h). 

Prestació extraordinària per cessament de l’activitat  

Les persones treballadores per compte propi o autònomes, amb les activitats 

suspeses pel Decret d’alarma o quan la seva facturació en el mes anterior al 

que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació 

amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació 

extraordinària per cessament d’activitat sempre que es compleixin els requisits 

següents: 

• Estar afiliades i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat 

d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors 

por Compte Pròpia o Autònoms/es o en el Règim Especial de la 

Seguretat Social dels Treballadors/es del Mar. 

• En el supòsit de que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel 

decret d’alarma, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, 

un 75 por cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior. 

• Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social. Si a la data de la 

suspensió o la reducció no fos així, se li donarà un termini de 30 dies 

naturals per regularitzar aquesta situació i poder accedir a aquesta 

protecció. 

El reconeixement de la prestació podrà sol·licitar-se fins l’últim dia del mes 

següent al que es va produir la finalització de l’estat d’alarma. 

 

Més informació 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesia

utonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-

autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/prestacio-

extraordinaria-per-cessament-dactivitat/ 

 

 

 

 

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus
https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/prestacio-extraordinaria-per-cessament-dactivitat/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/prestacio-extraordinaria-per-cessament-dactivitat/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/prestacio-extraordinaria-per-cessament-dactivitat/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/prestacio-extraordinaria-per-cessament-dactivitat/
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Ajuts per àmbits 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesia

utonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ 

 

Negociació de l’ajornament dels pagaments de lloguers de 

locals de negocis 

 

Per tal d'alleugerir els costos operatius de les PIMES i persones treballadores 

autònomes que hagin vist reduir significativament els seus ingressos com a 

conseqüència del Covid-19, s'estableix un mecanisme per a la re-negociació i 

ajornament del pagament de lloguers de locals de negoci a grans propietaris/es 

o empreses públiques. En el cas que la persona propietària sigui diferent a les 

anteriors, es facilita l'ús de la fiança com a mecanisme de pagament, que 

s’haurà de tornar a dipositar en el termini d'un any. La moratòria al pagament 

del lloguer s’aplicarà de manera automàtica i afectarà al període de temps que 

durarà l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. Per a les mensualitats següents 

al estat d’alarma també es podrà aplicar, i serà prorrogable una a una, sense 

que es puguin superar en cap cas els quatre mesos. 

 

Més informació 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesia

utonoms/ 

 

Moratòria en el pagament d'hipoteques del negoci per a 

empreses i persones autònomes  

 

Moratòria en el pagament d’hipoteques per a persones treballadores 

autònomes, empresàries i professionals respecte als immobles afectats per la 

seva activitat econòmica. Això implica que ara els comerços, propietàries de 

petites i mitjanes empreses, així com els ocupadores emergents, tindran un 

major termini per saldar les seves quotes de deute amb una folgança financera 

que els brindarà un millor marge d'acció per finançar els seus projectes, el que 

genera retorns de capital amb rendibilitat i solvència per al sector bancari en 

benefici dels seus dividends, mantenint així relativament estable a el sistema 

financer espanyol. 

 

Més informació 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesia

utonoms/ 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
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Dret a percepció del bo social per part de treballadores autònomes  

 

Tindran consideració de consumidores vulnerables les autònomes  que per 

cessament total d'activitat professional o per haver vist la seva facturació 

reduïda en, almenys, un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del 

semestre anterior. 

La reducció pot ser  del 25% de la factura i podrà arribar fins el 30% si alguna 

persona membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33% 

o és víctima de violència de gènere, durant un període màxim de 6 mesos. 

També les famílies nombroses i monoparentals i les que tinguin algun membre 

dependent. El descompte pot arribar al 40% si la beneficiària és troba en risc 

d’exclusió social. 

 

Per sol·licitar el Bo Social és necessari contractar la tarifa de mercat Regulat 

PVPC i una potència de 10 kW. 

Quan el contracte de subministrament de l'habitatge habitual de la persona 

professional per compte propi o autònoma estigui a nom de la persona jurídica, 

el bo social haurà de sol·licitar-se per a la persona física, la qual cosa implicarà 

un canvi de titularitat del contracte de subministrament. 

 

Requisits econòmics 

 

Podran acollir-se al Bono social la unitat familiar amb els llindars de rendes 

següents: 

 

• Igual o superior a  2,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, en el cas que no 

hi hagi cap menor en la unitat familiar: 18.799€/any. 

• Igual o superior a 3 vegades l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que 

hi hagi un/a menor en la unitat familiar: 22.559€/any. 

• Igual o superior a 3,5 vegades l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas 

que hi hagi dos menors en la unitat familiar: 26.318€/any. 

 

Poden tramitar la seva sol·licitud, per telèfon, correu electrònic, correu ordinari 

o fax. 

 

Més informació 

 

https://www.bonosocial.gob.es/#inicio 

 

 

 

 

https://www.bonosocial.gob.es/#inicio
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Ajornament del cànon d’aigua 
 

Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, s'aplica una 

reducció en el tipus de gravamen del cànon de l'aigua a persones 

consumidores, autònomes i empreses. 

Amb caràcter general, la reducció del cànon de l'aigua s'aplica a la factura que 

inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d'aigua dels mesos 

d'abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti l'agència corresponent al 

mateix període de consum. 

Moratòria de les cotitzacions socials a la seguretat social 

 

Moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i les treballadores per 

compte propi incloses en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el 

sol·licitin i compleixin els requisits. 

 

Més informació 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-

4528-987f-ab1ffde1b8e7 

 

Ajornament en el pagament de deutes amb la seguretat social 

 

Les empreses i les treballadores per compte propi incloses en qualsevol règim 

de la Seguretat social o les autoritzades per a actuar a través del Sistema de 

remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema 

XARXA), sempre que no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran 

sol·licitar l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat 

Social. 

 

Més informació 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-

4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-

7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658#020820Moratorias 

 

Ajornaments de tributs i cotitzacions a la seguretat social 

 

En atenció a les dificultats que la situació excepcional generada pel COVID-19 

pot comportar per als obligats tributaris amb vista a complir certes obligacions 

tributàries i tràmits en procediments de caràcter tributari, s'han flexibilitzat els 

terminis amb què compta la persona contribuent i a la vegada s’han establert 

moratòries en el pagament i la possibilitat de demanar ajornaments. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658#020820Moratorias
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658#020820Moratorias
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658#020820Moratorias
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Més informació 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesia

utonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-

autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/ 

 

Flexibilització dels contractes de subministrament d'electricitat 

i gas per a persones autònomes  

 

Mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, els punts de subministrament 

d'electricitat i/o gas, titularitat d'autònoms que acreditin situació de vulnerabilitat 

tindran flexibilitat per canviar de comercialitzadora, canviar de potència o el 

caudal contractat, amb l’objecte d’adaptar el seu consum al contracte, sense 

cap penalització. Així mateix, les autònomes podran sol·licitar la suspensió del 

pagament de les factures que corresponguin al període de facturació durant 

l’estat d’alarma. 

 

Més informació 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesia

utonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-

autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/Suspensio-

factures-llum-gas/ 

 

Programa Acelera PYME 

 

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat a disposició, a través de la seva línia 

de finançament d’empreses i emprenedors/es, el programa Acelera PYME, 

amb l’objectiu de mobilitzar 200 milions d’euros per finançar projectes de 

digitalització, i fomentar les solucions de teletreball. 

Les persones autònomes i les PIMES interessades podran sol·licitar 

micropréstecs per les seves activitats i inversions. 

Més informació 

 

https://acelerapyme.gob.es/financiacion 

Prèstec i financiació per autònomes: Líneas ICO 

 

Aquesta línia d’avals, gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) en 

col·laboració amb les entitats financeres, té per objectiu garantir els nous 

préstecs i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i 

persones autònomes per a atendre a les necessitats financeres derivades, 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/Suspensio-factures-llum-gas/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/Suspensio-factures-llum-gas/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/Suspensio-factures-llum-gas/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/Suspensio-factures-llum-gas/
https://acelerapyme.gob.es/financiacion


25 
 

entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, circulant i altres necessitats 

de liquiditat, incloent també les derivades de venciments d’obligacions 

financeres o tributàries. 

Autònomes, emprenedores i tot tipus d’empreses que portin a terme activitats 

empresarials o inversions 

Particulars i comunitats de propietaris/es que necessiten rehabilitar el seu 

habitatge o edifici.  

L'aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d'operacions 

sol·licitades per autònomes i pimes. 

Per a la resta d'empreses, l'aval cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60 

de les renovacions 

 

Més informació 

 

https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores  

 

Altres mesures econòmiques i socials per autònomes per 

sectors 

 

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d'Empresa, ofereix un servei 

d'atenció digital a les empreses, persones autònomes 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. 

 

Més informació 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesia

utonoms/ 

 

https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

