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4. 20 Nota informativa 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REIAL DECRET-LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ, PEL 

QUE S’ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L’ÀMBIT SOCIAL I 

ECONÒMIC PER FER FRONT AL COVID-19. 

 

En data 1 d’abril de 2020 s’ha publicat al BOE núm. 91 el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, 

pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social econòmic per fer front 

al COVID-19.  

En el marc de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 aquest Reial Decret-llei (en endavant, 

RDL) estableix mesures molt diverses que abasten diversos sectors i àmbits.  

 

Mesures de recolzament a treballadors per compte aliè, consumidors i usuaris, famílies i col·lectius 

vulnerables 

- Es preveu la suspensió de procediments de desnonament i llançaments de persones en 

situació de vulnerabilitat i sense alternativa d’habitatge, mesures de pròrroga de contractes 

d’arrendament d’habitatge i altres mesures de recolzament als arrendataris com moratòries 

en el pagament de deute arrendatici, flexibilització de condicions i establiment de línies d’avals 

de finançament. Establiment de modificacions i mesures en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-

2021. 

- Es preveuen diverses mesures d’ajut a persones en situació de vulnerabilitat en relació amb 

crèdits hipotecaris.  

- Suspensió d’obligacions derivades de contractes de crèdit sense garantia hipotecaria a 

persones en situació de vulnerabilitat, que es fa extensiu a fiadors i avaladors, segons 

condicions estipulades al RDL.  

- Garantia de subministraments d’energia elèctrica i productes derivats del petroli, gas natural 

i aigua a consumidors persones físiques en els habitatges habituals. 

- S’estableix i es regula el dret al subsidi extraordinari per falta d’activitat de les persones que 

treballen d’alta al Sistema Especial d’Empleats de la Llar, segons les condicions establertes.  

- Establiment de mesures per protegir consumidors usuaris consistents en l’establiment del 

dret a resoldre determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris 

i establiment de mesures de restricció de comunicacions comercials a les entitats que realitzin 

activitat de joc. 

- Establiment de mesures i regles sobre la duració de contractes de personal docent i 

investigador i els subscrits a càrrec de finançament de de convocatòries públiques de RRHH 

en l’àmbit de la investigació i la integració de personal del SNS.  

- Es disposa la compatibilització de les pensions de jubilació dels professionals sanitaris amb 

la reincorporació com a personal estatutari. També es compatibilitzen els subsidis per cura 

de persona a càrrec amb prestacions d’atur i cessament d’activitat per l’estat d’alarma.  
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- Reconeixement de les retribucions d’origen al personal funcionari que col·labori en altres 

administracions en àmbits sanitari, sociosanitari, de treball, protecció de col·lectius 

vulnerables i altres que precisin reforç.  

- Es disposa i regula la disponibilitat de plans de pensions en cas d’atur o cessament d’activitat 

ocasionats per la crisis sanitària segons compliment dels requisits establerts.  

- Es reconeix el dret al reconeixement d’incapacitat laboral per als treballadors de municipis 

totalment confinats que s’hagin de desplaçar per treballar.  

 

Mesures de recolzament a treballadors autònoms i empreses 

- Dret a percepció de bo social a treballadors autònoms per cessament d’activitat o reducció 

de facturació a conseqüència del COVID-19.  

- S’estableix i regula la possible moratòria sense interessos i per 6 mesos de les cotitzacions 

socials a la Seguretat Social que compleixin els requisits establerts.  

- Regulació i establiment de la possibilitat d’aplaçament de pagament de deutes amb la 

Seguretat Social 

- Regulació de mesures de flexibilització de contractes de subministrament per autònoms i 

empreses (suspensió temporal, pròrrogues, ofertes alternatives, canvis de potència, etc.). 

s’estableixen mesures en concret per flexibilització de contractes de subministrament de gas 

natural i suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli.  

 

 

Mesures econòmiques i financeres que afecten a les CCAA, organismes dependents, entitats del 

sector públic estatal i entitats locals. Gestió de patrimoni.  

- Establiment del límit del 20% de superàvit de les entitats locals que poden destinar a 

polítiques de “Serveis Socials i promoció social” per fer front a l’impacte econòmic del COVID-

19 segons condicions establertes (art. 3 RDL 8/2020).  

- S’estableixen mesures en relació amb terminis de formulació i rendició de comptes anuals 

2019 de les entitats del sector públic estatal i la seva remissió.  

- Establiment de la transferència al compte del Tesoro Público de les disponibilitats líquides 

d’organismes autònoms i altres entitats del sector públic estatal.  

- Aplaçament del calendari de reemborsament de préstecs concedits per CCAA i entitats locals 

a empreses i autònoms afectats per la crisis del COVID-19.  

- S’estableix que les donacions rebudes per finançar les despeses de la crisis sanitària 

s’ingressaran directament al compte del Tesoro Público.  

- S’estableix que les CCAA han de reforçar les obligacions de subministrament d’informació 

econòmic-financera.  

- Aplaçament de deutes derivades de declaracions duaneres.  

- S’estableix la suspensió de terminis en àmbit tributari de CCAA i entitats locals (aplicació art. 

33 RDL 8/2020).  

- Mesures d’ampliació de terminis per recórrer en via administrativa i la no computació en els 

terminis del període que duri l’estat d’alarma, així com l’ampliació de terminis de pagaments 

a justificar.   
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Mesures de recolzament a la industrialització 

- Modificacions de moment i termini per aportació de garanties a convocatòries de préstecs 

concedits per SGIPYME i refinançament de préstecs. 

- Ajuts en despeses per cancel·lació d’activitats de promoció de comerç i altres esdeveniments 

de caire internacional. 

- Suspensió d’1 any de pagament d’interessos i amortització de préstecs concedits per la 

Secretaria d’Estat de Turisme.  

 

 Al llarg del RDL s’estableixen les definicions i requisits que han de complir els eventuals 

beneficiaris dels diferents tipus de mesures (persones en situació de vulnerabilitat)  

 

 

Barcelona, 1 d’abril de 2020 

 

 


