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Guia de les Persones Consumidores /  COVID-19 /  MAIG 2020

1. Visc de lloguer en un habitatge de la Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha aprovat una boni�cació extraordinària del 100% durant 
els propers tres mesos del pagament del lloguer. És a dir, totes les famí-lies que 
tinguen un contracte de lloguer social o assequible en algun habitatge de la Generali-
tat no pagaran el lloguer. 

Lloguers PROTECCIÓ PER A LES PERSONES 
QUE VISQUEN DE LLOGUER

He de fer algun tràmit per a bene�-
ciar-me de la boni�cació?

L’exempció de pagament s’aplicarà 
automàticament des del mes d’abril. 
L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl 
deixarà d’emetre els rebuts de pagament 
de les mensualitats del lloguer a totes les 
famílies amb contracte de lloguer social 
o assequible. Per tal d’avançar-nos a les 
conseqüències socials i econòmiques 
que es puguen despendre d’aquesta crisi 
sanitària hem decidit bene�ciar a totes 
les persones. Per tant, ningú s’ha de pre-
ocupar per fer cap tràmit administratiu 
per demostrar la seua situació de vulne-
rabilitat.

Fins quan s’aplicarà aquesta 
mesura?

En principi, durant els pròxims tres 
mesos. Concretament els mesos d’abril, 
maig i juny. No obstant, aquesta mesura 
s’allargarà el temps que siga necessari 
per a que el pagament del lloguer no 
supose una càrrega addicional per als 
inquilins i les inquilines dels habitatges 
públics.

Què he de fer si durant l’estat d’alar-
ma havia de renovar la meua boni�-
cació ordinària per estar en situació 
de vulnerabilitat?

Amb l’objectiu de reduir l’activitat pre-
sencial i els desplaçaments per a fer 
tràmits administratius, totes les perso-
nes que havien de renovar les seues 
boni�cacions per situació de vulnerabili-
tat en estos dies gaudiran d’una pròrro-
ga de 6 mesos. S’aplicarà automàtica-
ment.

No visc de lloguer en el parc públic 
de la Generalitat, però sí en un habi-
tatge de titularitat municipal, 
també em puc bene�ciar?

Et recomanem que et poses en contacte 
amb el servei o departament encarregat 
de la gestió d’habitatges en el teu muni-
cipi. Alguns ajuntaments han aplicat 
mesures semblants a les de la Generali-
tat en els seus habitatges.

La intenció és fer extensibles aquestes 
mesures a tot tipus d’habitatges de titu-
laritat pública. Les diferents administra-
cions públiques hem d’actuar com a 
primera barrera de protecció social.

6
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2 Visc de lloguer en qualsevol altre tipus d’habitatge i estic en 
situació de vulnerabilitat econòmica

XICOTETS PROPIETARIS I PROPIETÀRIES D’HABITATGE (menys de 
10 habitatges)

Què passa si el meu contracte de 
lloguer acaba durant l’estat d’alar-
ma?

Si el teu contracte de lloguer acaba des 
de l’1 d’abril �ns que hagen passat dos 
mesos de la �nalització de l’estat d’alar-
ma podràs sol·licitar al propietari una 
pròrroga extraordinària de �ns a 6 
mesos durant els quals se seguiran apli-
cant les mateixes condicions establertes 
en el contracte en vigor.

Aquesta mesura frenarà les apujades 
abusives dels preus del lloguer, minvant 
així la possibilitat que els propietaris 
s’apro�ten d’aquesta situació d’excep-
cionalitat.

Quins han de ser els meus ingressos 
per a bene�ciar-me d’aquestes me-
sures?

Podran acollirse a la consideració de per-
sona en risc de vulnerabilitat totes aque-
lles persones en l’atur, els treballadors i 
treballadores afectades per un ERTE o 
reduccions de jornada o els autònoms i 
les autònomes que hagen vist reduïts els 
seus ingressos habituals. La persona 
interessada haurà d’acreditar que, en el 
mes anterior a la petició de tal considera-
ció, els ingressos de tots els membres de 
la unitat familiar no hagen estat supe-
riors a tres vegades l’IPREM (1.613,84 € 
mensuals) incrementat per �lls o perso-
nes amb dependència reconeguda a 
càrrec. Així mateix, es contemplarà el 
supòsit que la renta del lloguer més les 
despeses comunes supere el 35 % dels 
ingressos nets de la llar.

El propietari no és un gran tenidor 
d’habitatge, puc demanar una mora-
tòria del pagament del lloguer?

Si et trobes en situació de risc de vulne-
rabilitat econòmica, tal com s’ha exposat 
en la pregunta anterior, podràs sol·licitar 
al propietari o propietària en el termini 
d’un mes l’aplaçament tempral i extraor-

dinari del pagament de la renda del 
lloguer.

El propietari o propietària haurà de con-
testar-te en un termini de 7 dies labora-
bles amb les condicions de l’aplaçament o 
fraccionament del deute o plantejant 
alguna alternativa a la petició.
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Què passa si el propietari o propie-
tària no ofereix cap alternativa ni 
proposa cap acord?

En aquest cas podràs tindre accés al pro-
grama d’ajudes transitòries de �nança-
ment per a fer front a les despeses del 
pagament del lloguer. Hauràs d’acudir a 
una entitat bancària i sol·licitar el 
�nançament. Aquestes ajudes estaran 
avalades per l’Estat, el tipus d’interès 
serà 0 i podran tornar-se durant 6 anys.

En cas que no es puga pagar en 6 anys, 
cap la possibilitat d’ampliar el termini 4 
anys més. L’import màxim de �nança-
ment seran 6 mensualitats de la renda 
del lloguer.

Amb aquesta mesura es garanteix que 
tots els xicotets propietaris i propietàries 
reben íntegres les seues rendes del 
lloguer.

Com sé si el propietari o propietària 
del meu habitatge és un gran teni-
dor?

Generalment, el gran tenidor sol ser una 
persona jurídica. En altres paraules, 
poden ser empreses immobiliàries, enti-
tats bancàries, gestores d’actius o fons 
d’inversió, entre altres. Aquestes han de 
posseir més de deu immobles urbans, 
sense contar garatges i estances d’em-
magatzematge, o una superfície cons-
truïda de més de 1.500 m2.

Què puc fer si el meu habitatge és 
propietat d’un gran tenidor i no tinc 
ingressos per a pagar el lloguer?

Si et trobes en una situació de vulnera-
bilitat econòmica i tens un contracte de 
lloguer amb un gran tenidor d’habitatge 
pots sol·licitar-li, mitjançant comunica-
ció expressa i en el termini d’un mes, 
l’aplaçament del pagament de la men-
sualitat.

Igual que el xicotet arrendador, el gran 
tenidor ha de respondre en 7 dies labora-
bles. La contestació haurà de contemplar 
alguna d’aquestes dues opcions.

T’hauran de reduir el 50% el lloguer 
mentre dure l’estat d’alarma i els 
quatre mesos següents, si fora neces-
sari.

T’hauran d’aplicar una moratòria de 
forma automàtica. Aquesta durarà tot 
el temps que l’estat d’alarma seguisca 
en vigor. També es podrà ampliar als 
quatre mesos següents. Les mensuali-
tats aplaçades es fraccionaran amb un 
acord entre a-rendador i arrendatari, 
amb un màxim de 3 anys.

Si el teu contracte de lloguer es deriva 
del Fons Social d’Habitatge, també 
podràs acollir-te a esta moratòria.

GRANS TENIDORS I TENIDORES D’HABITATGE (més de 10 
habitatges)

1.

2.
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Quin és l'objectiu d'estes ajudes?

Es tracta d’ajudes per al pagament del 
lloguer a persones físiques arrenda-
tàries d’habitatge habitual amb proble-
mes transitoris per a fer front al lloguer 
de l’habitatge, produïts a conseqüència 
de la crisi d’emergència sanitària causa-
da per la pandèmia de la COVID-19 i que 
es troben en situació de vulnerabilitat 
econòmica sobrevinguda.

Quin és el termini per a presentar les 
sol·licituds?   

El termini de sol·licituds comença el dia 5 
de maig a les 9:00 h i �nalitza el dia 30 de 
juny a les 12:00 h.

A qui van dirigides?    

Les ajudes van dirigides a les persones 
físiques interessades titulars d’un con-
tracte d’arrendament d’habitatge habi-
tual que s’han vist afectades per la crisi 
provocada per la COVID-19 i es troben en 
els supòsits de vulnerabilitat econòmica 
sobrevinguda pero a poder sol·licitar 
aquestes ajudes.

També aquestes ajudes tenen per objec-
te fer front a la devolució de les ajudes 
transitòries de �nançament que les enti-
tats bancàries hagen oferit a les perso-
nes sol·licitants, de conformitat amb 
l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, 
pel qual s’adoptaven mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per a fer front a la COVID-19 i 
contretes per arrendataris d’habitge 
habitual, a la devolució del qual no 
pogueren fer front.

Supòsits de vulnerabilitat econòmica:

La persona obligada a pagar la renda 
de lloguer ha passat a estar en alguna 
de les situacions a continuació descri-
tes i els seus ingressos es troben per 
davall del límit de 3 vegades IPREM, 
com a supòsit general.

-Situació de desocupació.

-Expediente Temporal de Regulació 
d’Ocupació (ERTO).

-En cas de ser empresari, que haja 
reduït la seua jornada per motiu de 
cures o altres circumstàncies similars 
que suposen una pèrdua substancial 
d’ingressos.

Segons certes circumstàncies detalla-
des avant, el límit podrà ser 4 o 5 
vegades IPREM.

La renda de lloguer més les despesses 
i subministraments bàsics resulte 
superior o igual al 35% dels ingressos 
nets percebuts pel conjunt de la unitat 
familiar.

Quina quantia tindrà l'ajuda? 

La quantia de l’ajuda podrà ser des del 
40% �ns al 100% de la renda del 
lloguer, �ns a un import màxim de 650 
euros al mes.

El percentatge d’ajuda dependrà del grau 
de vulnerabilitat de la unitat de convi-
vència.

Se subvenciona el paament de la renda 

1.

2.

AJUDES URGENTS AL LLOGUER 
Per a minimitzar l’impacte econòmic i social de la pandèmia
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1.

2.

3.

de lloguer corresponent a 6 mesos.

Pot iniciar-se el període subvencionable 
a partir de la mensualitat d’abril de 
2020.

El pagament serà únic.

Quins ingressos ha de justi�car la 
persona sol·licitant?

Als ingressos nets mensuals del sol·lici-
tant afectat pels supòsits de vulnerabili-
tat se sumaran els de la resta de mem-
bres de la unitat de convivència produïts 
en el mes anterior a la data de convoca-
tòria (4 de maig 2020).

La suma dels ingressos haurà de ser 
igual o inferior a 3 vegades IPREM, en 
el supòsit general, incrementant-se 
segons les següents característiques: 
+0,1 per cada �l; +0,15 per �lls en 
famílies monoparentals i +0,1 per 
cada familiar a càrrec major de 65 
anys.

Igual o inferior a 4 vegades IPREM si 
existeix un grau de discapacitat igual 
o superior al 33%, dependència o 
malaltia que incapacite per a activitat 
laboral.

Igual o inferior a 5 vegades IPREM, 
NOMÉS si la persona titular del con-
tracte té paràlisi cerebral, una malal-
tia mental o discapacitat intel·lectual 
igual o superior al 33%, una discapa-
citat física o sensorial igual o superior 
al 65%, o malaltia greu que incapacite 
activitat laboral a la persona o al seu 
cuidador.

Com poden sol·licitar-se les ajudes?    

La tramitació podrà realitzar-se telemà-
tica o presencialment.

En tots dos casos es realitzarà seguint 
les instruccions de la pàgina web de la 
Vicepresidència Segona i Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Els sol·licitants que opten per la via 
telemàtica sense certi�cat digital 
hauran de presentar el justi�cant i la 
sol·licitud generada impresa i signada, 
preferentment, en els registres d’entra-
da dels serveis territorials i en els llocs 
establits en la Llei 39/2015 de Procedi-
ment Administratiu Comú.

Pot demanar cita prèvia als serveis terri-
torials perquè ajuden a realitzar la 
tramitació. També els ajuntaments o 
mancomunitats podran assessorar-lo, 
on podrà presentar la seua sol·licitud 
telemàticament, autoritzats per les per-
sones sol·licitants i ajudar a realitzar la 
tramitació, a partir del moment que es 
reprenga l’atenció presencial en la fase 
de desescalada i aixecament de l’estat 
d’alarma.

Guia de les Persones Consumidores /  COVID-19 /  MAIG 2020
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Hipoteques MORATÒRIA DELS CRÈDITS HIPOTECARIS 
EN CASOS DE SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT

Què és una moratòria dels crèdits 
hipotecaris?

La moratòria comporta la suspensió del 
deute hipotecari durant el termini de 
tres mesos. És a dir, la possibilitat 
d’aplaçar el pagament de la hipoteca 
mentre dure la situació de crisi sani-
tària.

Quan serà possible sol·licitar la 
mo-ratòria de les hipoteques?

Es podrà sol·licitar des del moment en 
que el deutor passe a trobar-se en els 
supòsits de vulnerabilitat econòmica 
�ns a 15 dies després de la vigència de 
l’estat d’alarma. Per a posar en marxa el 
procés es deurà presentar una sol·li-ci-
tud a l’entitat �nancera que haja conce-
dit el préstec, acompanyant-la amb els 
documents que acrediten la seua situa-
ció de vulnerabilitat.

Aquesta moratòria es podrà aplicar en 
cas que l’habitatge en qüestió siga l’ha-
bitual, que siguen immobles afectats a 
l’activitat econòmica que desenvolupen 
els empresaris o habitatges diferents a 
l’habitual en situació de lloguer i per a 
les que la persona deutora de l’hipote-
cari haja deixat de percebre la renda 
fruit del lloguer des de l’entrada en 
vigor de l’estat d’alarma o deixe de per-
cebre-la �ns un mes després de la �na-
lització del mateix.

Quins són els supòsits de vulnerabi-
litat?

Que la persona deutora del crèdit 
hipotecari passe a estar en situació 
d’atur o, en el cas de ser empresari o 
professional, perda substancialment 
els seus ingressos o les seues vendes.

Que el conjunt dels ingressos dels 
membres de la unitat familiar no 
supere, amb caràcter general, el límit 
de tres vegades l’IPREM (1.613,84 € 
mensuals), amb els increments per 
�lls a càrrec o familiars amb discapaci-
tat o en situació de dependència.

Que la quota hipotecària més les des-
peses i subministres supere el 35 % 
dels ingressos nets que perceba el 
conjunt dels membres de la unitat 
familiar.

Que, a conseqüència de l’emergència 
sanitària, la unitat familiar haja sofert 
una alteració signi�cativa de les seues 
circumstàncies econòmiques.

S’entendrà que s’ha produït una altera-
ció signi�cativa de les circumstàncies 
econòmiques quan l’esforç que repre-
sente la càrrega hipotecària sobre la 
renda familiar s’haja multiplicat per, 
almenys, 1’3. També, quan s’haja produït 
una caiguda substancial de les vendes 
superior al 40 %.

1.

2.

3.

4.
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Quins documents hauré de presen-
tar a l’entitat bancària on tinc la 
hipoteca per a acreditar la meua 
situació? 

Formulari genèric de sol·licitud de 
moratòria en el pagament del prés-
tec hipotecari.

Situació personal de la persona 
sol·licitant:

En cas de persona treballadora en 
atur: presentarà el certi�cat expe-
dit per l’entitat gestora de les pres-
tacions, en el que �gure la quantia 
mensual percebuda en concepte de 
prestacions o subsidis per desocu-
pació.

En cas del treball autònom: presen-
tarà un certi�cat expedit per 
l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària (Hisenda) o l’òrgan com-
petent en la Generalitat Valencia-
na, en el seu cas, sobre la base de la 
declaració de cessament de l’activi-
tat declarada per la persona inte-
ressada.

Nombre de persones que habiten 
en l’habitatge:

Llibre de família o document acre-
ditatiu de parella de fet.

Certi�cat d’empadronament de 
totes les persones que viuen en 
l’habitatge, en el moment de la pre-
sentació i als sis mesos anteriors.

Declaració de la discapacitat, de 
dependència o de incapacitat per-
manent per a realitzar una activitat 
laboral.

Titularitat dels béns:

Nota simple del servei d’índex del 
Registre de la Propietat de tots els 
membres de la unitat familiar.

Escriptures de compravenda de l’ha-
bitatge i de concessió del préstec 
amb garantia hipotecària.

Declaració responsable de la perso-
na deutora relativa a l’acompliment 
dels requisits exigits per a conside-
rar-se sense recursos econòmics 
su�cients.

Hauré de pagar interessos durant el 
temps que dure la moratòria?

No, l’entitat creditora no pot aplicar inte-
ressos moratoris. Com s’ha dit anterior-
ment, la moratòria comporta la suspen-
sió del deute hipotecari. No es pagarà la 
quota prevista, ni per la part de capital ni 
pels interessos, ni íntegrament, ni en un 
percentatge. Mentre dure la suspensió, 
no s’aplicarà ni la clàusula de venciment 
anticipat que conste en el contracte ni 
els interessos moratoris.    

   

    

1.

2.

3.

a.

b.

a.

b.

c.

4.

5.

a.

b.
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Desnonaments
SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I 
LLANÇAMENTS PER IMPAGAMENT DEL 
LLOGUER FINS A 6 MESOS PER A LLARS 
VULNERABLES SENSE ALTERNATIVA 

Em poden desnonar del meu habi-
tatge habitual una vegada acabe 
l’estat d’alarma?

Quan s’alce la suspensió de tots els 
terminis processals per la �nalització 
de l’estat d’alarma, les persones inquili-
nes que estiguen patint un procedi-
ment de desallotjament podran acredi-
tar en el jutjat la seua situació de vul-
nerabilitat social o econòmica sobre-
vinguda per la crisi sanitària i la di�cul-
tat de trobar una alternativa habitacio-
nal.

Si no hi havia data de desnonament 
assenyalada, es pot suspendre?

Si. Acreditant la situació de vulnerabili-
tat, l’administració de justícia ha de 
suspendre la celebració de la vista �ns 
que s’adopten les mesures que els 
serveis socials estimen oportunes per 
un període de �ns a 6 mesos des del 14 
de març, data d’inici de l’estat d’alarma.

Com puc pagar les mensualitats 
que em queden pendents?

Posteriorment, et podràs acollir al pro-
grama d’ajudes al lloguer amb caràcter 
extraordinari per a poder afrontar els 
pagaments pendents.
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Subministraments
bàsics

NINGÚ SENSE LLUM NI AIGUA: UN MES 
SENSE TALLS DE SERVEIS D’ENERGIA 
ELÈCTRICA, GAS NATURAL NI AIGUA

M’he quedat sense feina o estic 
ingressant menys degut a la crisi 
sanitària, em poden tallar l’aigua, 
la llum o el gas si no pague la factu-
ra?

Durant l’estat d’alarma, ninguna com-
panyia podrà tallar els subministra-
ments. Un dret com és l’habitatge ha 
d’estar garantit plenament. Les despe-
ses de energia elèctrica, de gas o d’ai-
gua, són un element indispensable per 
a gaudir d’un habitatge digne. Per això, 
cal assegurar el subministrament per a 
totes les famílies. Per a que el paga-
ment de les factures mensuals no 
supose un impediment per a accedir als 
béns de primera necessitat com l’ali-
mentació, la higiene o els medicaments.

Les companyies d’aigua, llum i gas 
em perdonaran el deute per no 
pagar les factures durant l’estat 
d’alarma?

El que es proposa a la ciutadania son 
una sèrie de moratòries. És a dir, aplaça-
ments en el termini del pagament d’un 
deute.

Les formes que va a emprar cada 
empresa poden variar: es poden frac-
cionar els terminis sense in-teressos o 
qualsevol altre tipus de pagaments que 
s’acorde entre ambdues parts.

Si �ns la data no era considerat 
consumidor vulnerable, però he 
sigut afectat laboralment o econò-
micament per la crisi sanitària, 
tinc dret a que no se’m talle ningun 
d’aquests subministraments?

No hi haurà tall de subministraments 
en cap cas mentre l’estat d’alarma 
estiga vigent. Quan �nalitze, es man-
tindran els bons socials per als consu-
midors vulnerables. Aquests es podran 
demanar en els corresponents Serveis 
Socials dels ajuntaments, per aquelles 
persones que han caigut en una situa-
ció no desitjable i que no estaven en ella 
anteriorment.

He de fer algun tràmit per a noti�-
car que soc bene�ciari d’un bo 
social i que necessite que no se’m 
suspenguen els subministra-
ments?

La pròrroga del bo social és automàtica 
des del decret de l’estat d’alarma. Les 
companyies subministradores 
coneixen la obligació d’aplicar la llei i, 
per tant, no hi haurà cap problema al 
respecte. En canvi, has de comunicar a 
les subministradores d’aigua i de gas 
natural que ets bene�ciari del bo social.

Per a informar-se sobre el �nança-
ment de factures, ajornaments i del 
pla quota �xa, així com de les Tarifes 
Boni�cades i Fons Social, poden 
dirigir-se a Aigües i Sanejaments 
d´Elx en el telèfon d'Atenció al 
Client (900 700 749) i l'email 
c l i e nt e s a i g u e s d e l x @ h i d ra -
qua.es.

Guia de les Persones Consumidores /  COVID-19 /  MAIG 2020



15

Faqs
PREGUNTES I RESPOSTES MÉS 
FREQÜENTS SOBRE ELS DRETS DE LES 
PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES

Puc realitzar un viatge imprescin-
dible a l'estranger?

Han de consultar-se les pàgines web 
de:

• Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Euro-
pea i Cooperació.

• Ambaixada o Consolat d'Espanya al 
país al qual es vaja a viatjar.

• Centre Europeu del Consumidor del 
país en el qual es trobe.

També es recomana consultar les pàgi-
nes web dels aeroports, estacions de 
tren, empreses de transport i agències 
de viatges.

Puc cancel·lar un viatge?

Bitllets adquirits �ns al 16 de març:

Els viatgers i viatgeres tenen dret de 
reembossament de l'import del bitllet, 
en aquelles circumstàncies en què l’em-
presa transportista cancel·la el viatge, 
com a conseqüència de la declaració de 
pandèmia a causa de l'expansió del 
coronavirus, o per les prohibicions de 
vol establides pel Govern d'Espanya o 
qualsevol altre Estat de la Unió Euro-
pea.

La persona consumidora no està obliga-
da a acceptar l'oferiment d'un bo substi-
tutiu de l'import, podent optar pel 
reembossament, si així ho prefereix.

Només hi ha dret a la devolució de l'im-
port del bitllet, no es pot exigir cap com-
pensació addicional.

Bitllet adquirit després del 16 de 
març:

No hi ha dret de resolució.

Que passa amb els viatges turístics 
que han sigut cancel·lats? (Viatges 
combinats)

En el cas que una persona haguera con-
tractat un viatge combinat (això és, un 
paquet turístic amb dos o més serveis 
contractats per a un mateix viatge) i 
aquest haja sigut cancel·lat com a con-
seqüència del COVID-19, i el lloc de des-
tinació estiguera afectat per una 
circumstància extraordinària com a 
conseqüència del COVID-19, (per exem-
ple, decrets o ordres del Govern d'Es-
panya o un altre govern prohibint 
l'accés a un lloc determinat relacionat 
amb el viatge) o es vera afectat per les 
limitacions de moviment concretes 
establides com a conseqüència de la 
declaració de l'estat d'alarma, la perso-
na viatgera tindrà dret a resoldre el 
contracte abans de l'inici del mateix 
sense pagar cap penalització i tindrà 
dret al reembossament complet de 
qualsevol pagament realitzat, però no a 
una compensació addicional.

En el cas que l'organitzador del viatge o 
el minorista poguera acreditar que no 
ha rebut, per part dels altres operadors 
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econòmics inclosos en el viatge (com a 
hotels o aerolínies), la devolució dels 
imports corresponents als seus serveis 
podrà emetre un bo substitutiu 
d'aquests imports. La persona viatgera 
tindrà un any per a gaudir d'aquest bo 
substitutori, període després del qual, 
en cas de no ser gaudit, l'organitzador o 
el minorista haurà de reembossar l'im-
port econòmic corresponent.

Puc anul·lar un viatge amb avió?

En cas que l'aerolínia no complisca amb 
les seues obligacions i la persona 
usuària considere que no s'han respec-
tat els seus drets, ha de reclamar a la 
companyia, i en cas de no rebre respos-
ta o aquesta no ser satisfactòria, pot 
presentar una reclamació davant 
l'Agència Estatal de Seguretat Aèria 
(AESA) sense cap cost.

Es recomana consultar la pàgina web 
de l'Agència Espanyola de Seguretat 
Aèria:

https://www.seguridadaerea.-
gob.es

Les limitacions de moviment concretes 
establides com a conseqüència de la 
declaració d'estat d'alarma per part del 
Govern d'Espanya podrien conside-
rar-se com a circumstàncies excepcio-
nals que donen lloc al dret de cancel·la-
ció sense penalització per a les perso-
nes consumidores i al corresponent 
reembossament de les quantitats ja 
abonades.

En relació amb els viatges per via marí-
tima que puguen cancel·lar-se per les 
mateixes companyies o com a resultat 

de les mesures decretades per les auto-
ritats, es tindrà dret al reembossament 
de l'import abonat.

En relació amb els viatges per via ferro-
viària amb la companyia Renfe, es reco-
mana consultar les mesures concretes 
sobre canvis i anul·lacions de bitllets 
sense cost per als viatgers i viatgeres 
habilitades d'urgència per la compan-
yia.

Què passa amb els viatges de l'IM-
SERSO?

S’ha prorrogat la interrupció de la realit-
zació dels Programes de Turisme de 
l'IMSERSO (Ordre SND/338/2020, de 8 
d’abril) s’estendrà �ns les 00:00 hores 
del dimarts 30 de juny de 2020, i sense 
perjudici de les pròrrogues que es 
pogueren adoptar.

Igualment, el Programa de Termalisme 
de l’Imserso ha quedat suspés, en tant 
la situació de crisi sanitària no siga 
superada amb les su�cients garanties 
per a les persones bene�ciàries del pro-
grama.

Es recomana consultar la informació 
facilitada a través de la pàgina web de 
l'IMSERSO:

https://www.imserso.es
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Han cancel·lat un esdeveniment 
(festivals, concerts de música, 
cinema, teatre, esportius, etc.). 
Tinc dret al reembossament?

La suspensió de l'esdeveniment dóna 
dret al reembossament de la totalitat 
dels pagaments que s'hagueren realit-
zat, amb independència de drets addi-
cionals que pogueren derivar-se del 
contracte.

La sol·licitud de devolució dels imports 
abonats es realitza al proveïdor de 
serveis a través del que es va realitzar 
la compra.

El prestador del servei podrà oferir una 
alternativa de prestació del servei (data 
alternativa, un bo o val substitutori, 
etc.). En el cas que, en un termini 
màxim de 60 dies la persona usuaria no 
accepte l'alternativa proposada, s'hau-
ran de reembossar els imports abonats 
en la mateixa forma en què es va efec-
tuar el pagament. No obstant això, 
l'empresa podrà descomptar les despe-
ses ocasionades pel reembossament, 
que hauran d'estar convenientment 
desglossats i que, en cap cas, podran 
suposar una penalització per a la
persona consumidora.

La meua assegurança privada d'as-
sistència sanitària em cobreix 
l'atenció del COVID-19?

En cas de controvèrsies sobre l'abast 
dels riscos coberts per una determina-
da pòlissa, podrà reclamar a la compan-
yia asseguradora i, en cas de no rebre 
resposta o aquesta no ser satisfactòria, 
podrà presentar una reclamació davant 
la Direcció General d'Assegurances i 
Fons de Pensions:

www.dgsfp.mineco.es

Si faig una compra de comerç elec-
trònic, quan m'han d'entregar el 
bé?

El termini màxim de lliurament del que 
s’haja adquirit és de 30 dies, llevat que 
s'hagueren acordat altres terminis de 
lliurament. En cas que no es complisca 
aquest termini de lliurament, es pot 
concedir un termini addicional al 
comerç per al lliurament dels béns.

En el cas que els béns tampoc siguen 
entregats en aquest termini addicional 
(independentment de la causa), es 
tindrà dret a desistir del contracte.

Quan s'haja resolt el contracte confor-
me als paràgrafs anteriors, el comerç ha 
de reembossar totes les quantitats abo-
nades sense cap demora indeguda.
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Tinc obligació d'eixir de casa, si 
vull retornar el producte comprat 
per internet o telèfon?

Els béns s'han de retornar en el termini 
de 14 dies naturals. Durant la vigència 
de l'estat d'alarma o les seues possibles 
pròrrogues, s'interrompen els terminis 
per a la devolució dels productes com-
prats per qualsevol modalitat, bé pre-
sencial bé a distància, quan aquests 
tinguen algun defecte.

El còmput dels terminis es reprendrà 
una vegada acabat l'estat d'alarma i les 
seues possibles pròrrogues.

Abans de la declaració de l'estat 
d'alarma, vaig comprar un produc-
te (electrodomèstics, mobles, etc.) 
o vaig contractar un servei (restau-
ració, serveis a domicili, etc.) i ara 
no m'ho poden servir... què suc-
ceeix?

En aquests casos s'aconsella:

- Contactar amb l'establiment per a 
intentar arribar a un acord, com pot ser 
un ajornament del lliurament del bé o 
de la prestació del servei, també un bo o 
un val substitutori del reembossament 
de les quantitats pagades.

- Si no està d'acord amb les propostes 
oferides per l'establiment, la persona 
consumidora podrà resoldre el contrac-
te en un termini de 14 dies. Es recoma-
na que, tant les propostes oferides per 
l'establiment com el rebuig de les 
mateixes es facen sempre de manera 
que quede constància (bústia de recla-
macions en línia de l'empresa, correu 
electrònic, fax, etc.).

- Passats 60 dies des de la impossible 
execució del contracte, s'entendrà que 
no hi ha acord entre la persona consu-
midora i l'establiment i, per tant, es 
podrà sol·licitar el reembossament dels 
diners entregats.

Què passa si el lliurament del bé o 
la prestació del servei resulta d’im-
possible compliment?

En aquests casos, l'empresa ha de 
retornar en un termini de 14 dies 
màxim les quantitats entregades per la 
persona consumidora en la mateixa 
forma que es va realitzar el pagament.

Cal tindre en compte que a aquestes 
quantitats se li podran deduir les des-
peses en què l'establiment haguera 
incorregut. Aquestes despeses hauran 
de ser desglossades i facilitades a la 
persona consumidora.

Què passa si vaig comprar un bé o 
producte a terminis i ara no puc 
pagar-lo?

Aquelles persones que, a causa de la 
situació d'estat d'alarma, hagen patit 
un menyscapte en els seus ingressos, i 
estiguen en els supòsits que li confe-
reixen la condició de persona en situa-
ció de vulnerabilitat econòmica, podran 
sol·licitar a l'entitat �nancera o credití-
cia una suspensió de les obligacions de 
pagament per tres mesos ampliables 
mitjançant Acord del Consell de Minis-
tres.
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Quins efectes tindrà la moratòria 
dels crèdits al consum?

Durant el període de suspensió no se li 
podrà exigir a la persona consumidora 
vulnerable el pagament de la quota del 
préstec (amortització del capital o inte-
ressos) i tampoc se li reportaran inte-
ressos, ni ordinaris ni de demora.

I, a més, la data del venciment del con-
tracte s'ampliarà pel temps de la sus-
pensió, sense que es modi�quen la 
resta de les condicions del contracte de 
crèdit al consum.

En aquests moments poden 
tallar-me la llum, aigua o gas natu-
ral?

No, sempre que es tracte del seu habi-
tatge habitual, en tant estiga en vigor 
l'estat d'alarma o les seues possibles 
pròrrogues.

Què he de tindre en compte si con-
tracte un servei funerari?

Durant el període de vigència de l'estat 
d'alarma, els preus dels serveis funera-
ris no podran ser superiors als preus 
vigents amb anterioritat al 14 de març 
de 2020.

Si l'empresa haguera cobrat un import 
superior, la persona usuària disposarà 
de sis mesos des de la �nalització de 
l'estat d'alarma per a sol·licitar el 
corresponent reembossament.

Les empreses de serveis funeraris 
hauran de facilitar a la persona 
usuària, amb caràcter previ a la con-
tractació del servei, un pressupost des-

glossat per cadascun dels conceptes 
inclosos en el mateix i la llista de preus 
vigent amb anterioritat al 14 de març.

En el cas que els serveis o productes 
contractats no puguen ser gaudits o 
entregats a la persona usuària, es 
retornarà a la persona consumidora o 
usuària els imports ja abonats corres-
ponents a aquests serveis o productes.

Què passa amb els de serveis de tracte 
successiu (gimnasos, acadèmies d'idio-
mes, escoles infantils, residències d'es-
tudiants, etc.) contractats i pagats però 
no gaudits.

En aquests casos, l'empresa podrà 
oferir opcions per a recuperar el servei 
una vegada passat l'estat d'alarma.

Només si la persona consumidora no 
pot o no vol acceptar recuperar el 
servei, es procedirà a la devolució dels 
imports ja abonats en la part proporcio-
nal al període de servei no prestat o a la 
minoració de la quantia de les futures 
quotes a imputar per la prestació del 
servei, sempre que la persona consumi-
dora accepte aquesta opció.

Durant la vigència de l'estat d'alarma o 
les seues possibles pròrrogues, l'empre-
sa no podrà presentar a cobrament 
noves mensualitats o quotes mentre el 
servei no puga tornar a prestar-se amb 
normalitat. Aquest fet no donarà lloc a 
la rescissió del contracte, llevat que les 
dues parts vulguen (empresa i persona 
consumidora), i les parts tornaran a 
assumir les obligacions objecte del con-
tracte (prestació del servei i abonament 
de quotes, respectivament) quan s'haja 
posat � a les mesures decretades per 
l'estat d'alarma que impossibiliten la 
prestació ordinària del servei.




