
 

 

Mesures aplicables a qui no està contractat ni és autònom 
 
En aquest document, Andrea Leunda, advocada assessora de l’APdC, recull els subsidis i les 
ajudes als quals es pot mirar d’accedir en cas de no tenir accés a la prestació o subsidi d’atur 
un cop suspès o extingit el contracte laboral o a la prestació extraordinària de cessament 
d’activitat per treballadors i treballadores autònomes. 
 
Renta Activa d’Inserció (RAI)  

La Renta Activa d’inserció és una ajuda no contributiva de 430,27 € mensuals que està 
destinada a col·lectius amb especial dificultat d’inserció en el mercat laboral. 
 
És una ajuda gestionada pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
 
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-
el-paro/no-tengo-prestacion.html 
 
Renda garantida per a la ciutadania (RGC). 

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació social a través de la qual s’asseguren 
els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de 
pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta 
d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica. 
 
La quantia de la prestació varia segons les càrregues familiars. La mínima són 664 per 
persones sense càrregues familiars. 
 
És una ajuda gestionada per la Generalitat de Catalunya. 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda
_garantida_ciutadania/rendagarantida_/ 
 
Els Ajuntaments també estan vehiculant ajudes pels ciutadans i ciutadanes afectades per 

la crisi sanitària del COVID-19. 

 

Mesures relatives a l’habitatge habitual. 

El Reial Decret-Llei 11/2020 ha establert mesures relatives al lloguer de l’habitatge habitual 
destinades a aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat: 
La suspensió de llançaments durant sis mesos per a llars vulnerables sense alternativa 

d’habitatge. 

 



 

 

Renovació automàtica dels contractes de lloguer que vencin des del dia 1 d’abril i en els 

dos mesos següents després de finalitzar l'estat d'alarma. La pròrroga serà de sis mesos i 
en ella es mantindran els termes i condicions del contracte en vigor. 
 
Moratòria automàtica en el pagament de la seva renda per a aquells inquilins en situació 

de vulnerabilitat i el arrendador sigui un gran propietari d'habitatges (de més de 10 

immobles destinats a habitatge). 

 
Nova línia d'avals amb garantia de l'Estat, que permetrà cobrir el pagament de fins a sis 

mesos de lloguer, per a tot aquell arrendatari que es trobi en una situació de vulnerabilitat 

com a conseqüència del Covid-19. 
 
Moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries si es compleixen amb els requisits 

establerts.  

 
 


