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Novetats ajudes autonòmiques i estatals per a la ciutadania
AJUDES PER A FAMÍLIES D’ALUMNES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA
 Acord del Consell del Govern d’1 de maig de 2020 pel qual es disposa la distribució de
targetes de prepagament per a famílies d’alumnes en situació de vulnerabilitat econòmica
Estableix el procediment per distribuir a partir del dimecres 15 de maig de 2020, a través dels
centres docents respectius, 1.000 targetes de prepagament per a l'adquisició d'aliments i
productes de primera necessitat (100 euros cada targeta i vigència fins l’1 de juliol).
Destinatàries: unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica que no
disposin de cap altra font d'ingressos procedent d'activitat laboral, subsidi o prestació del
sistema de garantia d'ingressos i no siguin beneficiàries de l’ajut individualitzat de menjador
concedit per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca durant el curs escolar 2019-2020.
 També ens fem ressò de la publicació de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca de 30 d’abril de 2020, per la qual s’aproven les instruccions per adequar els criteris de
promoció i titulació dels alumnes de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat de les Illes
Balears com a conseqüència de l’Ordre EFP/365/2020, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen el
marc i les directrius d’actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs 20202021, davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

AJUDES LLOGUER
 Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los
arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de
financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19
 Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E.,
para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a
arrendatarios en la "Línea de avales de arrendamiento COVID-19"
Ambdues relatives a la línia d'avals per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament
a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l'expansió
del COVID-19, prevista en l’art. 9 del RDL 11/2020, de 31 de març
Aquests préstecs seran concedits per entitats de crèdit, comptaran amb total cobertura
mitjançant aval de l'Estat i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant
(préstecs avalats i subvencionats per l'Estat)

SUBSIDIS DESOCUPACIÓ
 Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por
desempleo regulado en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19
Determina la forma i terminis de presentació de les sol·licituds, així com la tramitació,
pagament i dinàmica del subsidi excepcional per desocupació per fi de contracte temporal
regulat en l'art. 33 del RDL 11/2020, de 31 de març.
 Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario
por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados
de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
Desenvolupa el procediment relatiu al subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les
persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar regulada en els art. 30, 31 i
32 del RDL 11/2020, de 31 de març

Recomanam en totes aquestes matèries la consulta de les webs autonòmica i estatal:
 GOIB. CORONAVIRUS/COVID-19 A LES IILES BALEARS
 Gobierno de España. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. GUÍA DE
FACILITACIÓN DE ACCESO A LAS MEDIDIAS urgentes en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19
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