Com ens afecta el Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 ?
Amb aquest nou Reial Decret-Llei, s’ha aprovat un nou paquet de mesures contra
l’impacte de la pandèmia, a on es reconeix concedir una moratòria en el pagament de
cotitzacions d’autònoms i empreses així com un ajornament de deutes amb la Seguretat
Social. També per als col·lectius més vulnerables en el mercat laboral ( empleats sector
de la neteja i treballadors temporals) els quals estiguin a l’atur sense dret a prestació i/o
que hagin perdut ingressos. Per ambdós col·lectius hi hauran mesures molt beneficioses:
I.-Els treballadors amb un contracte temporal de dos mesos de durada que s’hagués
extingit després de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma ( 14 de març) i que no
tinguessin cotitzacions suficients per tal d’accedir a altre tipus de prestació o subsidi,
rebran una ajuda del 80% de l’IPREM – actualment fixat en 537,84 euros–. És a dir,
cobraran 440 euros i tindrà una durada d’un mes.
II.-A banda, els autònoms i afectats per un ERTO podran rescatar els seus plans de pensió
i els permetrà disposar de l’estalvi acumulat en els seus plans de pensions als qui hagin
perdut el lloc de treball en aquests dies, als afectats per un ERTO i als autònoms que
s’acullin al cessament d’activitat.
Mentre, els empleats en el sector de la neteja donats d’alta a la Seguretat Social abans
de l’estat de la declaració de l’estat d’alarma i que hagin deixat de prestar serveis en un
o diversos domicilis tindran per primer cop una prestació equiparable a l’atur. L’ajuda la
gestionarà el SEPE i pujarà al 70% de la base reguladora un cop el treballador/a acrediti
l’acomiadament i la Baixa a la Seguretat Social.
El nou pla d’acció recull també una moratòria de pagament de crèdits al consum per a
persones que siguin vulnerables econòmicament durant tres mesos, ampliables
mitjançant acord del Consell de ministres. En relació als viatges combinats cancel·lats,
estableixen la possibilitat d’un bonus per ser utilitzat en un any pel consumidor. Si
aquest no s’utilitza, caldrà retornar el pagament.

Una darrera mesura és la prohibició de la publicitat del joc online durant el temps que
duri l’estat d’alarma.
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