Mesures Consell de Ministres del
31 de març
▸

Autònoms Moratòria de 6 mesos en el pagament de les
quotes a la Seguretat Social. Es podrà sol·licitar devolució de la
part de la quota abonada en març pels dies no treballats.

▸
▸

Queda ajornat fins el 30 de juny el pagament de deutes.
Flexibilizació dels contractes de gas i electricitat per a
locals de treballadors autònoms, amb inclusió d’aquest
col·lectiu en el bo social.

El detall d’aquestes mesures es pot consultar aquí

▸

Moratòria en el pagament d’hipoteques. S’amplien els
beneficis en els autònoms que hagin suspès la seva
activitat o els ha caigut més del 75%.

▸
▸

Facilitar les donacions al sector públic de material sanitari

▸

Ampliació de la incapacitat laboral als treballadors obligats al
confinament total

Flexibilització dels terminis dels procediments administratius
per a empreses
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▸

Industrialització Agilització del règim de garanties per a rebre
ajudes del Ministeri d’Indústria

▸

Devolució a les empreses de las quantitats avançades per
participació a fires ICEX cancel·lades

▸

Suspensió del pagament d’interessos a projectes del
programa Emprendetur per a joves emprenedors

▸

La pensió de jubilació serà compatible amb altres
remuneracions per a personal sanitari jubilat que es
reincorpori al Sistema Nacional de Salut

▸

Facilitats per rescatar els fons de pensions quan es presentin
problemes de liquiditat

▸

Agilització del reconeixement de titulacions per a personal del
sector sanitari

▸

Pròrroga dels contractes de treball i altres règims laborals per
a personal docent e investigador

▸

Modificació dels calendaris de las OPV
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▸

Lloguers

▸

Suspensió dels desnonaments durant un període de 6
mesos després de la finalització de l’Estat d’Alarma quan
no existeixi alternativa habitacional.

▸

Pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament
durant un període de 6 mesos.

▸

Línea de micro-crèdits públics per al pagament del
lloguer a tipus cero per a col·lectius vulnerables amb un
termini de 6 anys prorrogable fins a 10. L’Estat assumirà
l’import d’aquests crèdits si el llogater no pot tornar-los.

▸

Garantia del cobrament dels lloguers dels petits
propietaris per part de l’Estat. Els grans propietaris
d’immobles o fons d’inversió podran assumir una
reducció “quita” del 50% o reestructurar el deute a 3
anys.
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▸

Subministraments bàsics Es prohibeix el tall d’aigua, llum i
gas al conjunt dels ciutadans. Augmenta la cobertura del bo
social a autònoms i acomiadats per la crisi.

▸

Subsidis especials per a treballadors temporals de fins el 80%
del IPREM i per a treballadores de la llar.

▸

Consum Moratòria de 3 mesos en els crèdits al consumo
*Prohibida la publicitat del joc en línia durant la
vigència de l’Estat d’Alarma
*Sol·licitud de la devolució de l’import dels viatges

▸

Violència de gènere Reforç de la vigilància, amb possibilitat de
traslladar a les víctimes a establiments hotelers
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