
 

 

 

 

 El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) 

informa: 

 

1)En el dia d’avui 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de 

març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del 

COVID-19. Està disponible en aquest enllaç:  

  
https://boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf. 

 

2)Del conjunt de les previsions, els nostres serveis jurídics han seleccionat per a la seva 

exposició en aquest document les següents:  
 

Teletreball i reducció de jornada 

 

3)Per al foment del teletreball, que es considera preferent, s’entén complerta l’obligació 

d’avaluació de riscos laborals amb l’autoavaluació realitzada per la persona treballadora (Art. 

5, últim paràgraf).  

 

4)S’estableix el dret a la reducció de jornada per a qui acrediti (raó d’edat, malaltia o 

discapacitat, tancament de centres escolars, o substitució del cuidador que no pugui seguir 

atenent a la persona necessitada de cures per raó d’aquesta crisi) deures de cura per cònjuge, 

parella de fet, i familiars amb consanguinitat fins a segon grau (fills, néts, pares i avis) de la 

persona treballadora per compte d’altri. En l’article 6 s’estableixen les particularitats de 

l’exercici d’aquest dret com a dret individual  en relació amb la concurrència de dos possibles 

titulars (parella). 

 

5)L’empresa ha d’escoltar a la persona treballadora i, que és qui ha de proposar d’acord amb 

les circumstàncies que pugui acreditar i justificar. És deure intentar l’acord amb l’empresa.  

 

6)El dret a l’adaptació es refereix a l’horari o a altres condicions de treball (canvi de torn, 

jornada partida, canvi de funcions... )Art. 6.2. 

 

 



 

 

 

 

7)Hi ha especificacions concretes (reducció especial) per a persones en situació de guarda legal 

que tinguin a la seva cura directe algún menor de dotze anys o una persona amb discapacitat 

que no desenvolupi una activitat retribuïda (Art. 37.6 de l’Estatut dels Treballadors). És en 

aquest cas en el que la reducció pot arribar al 100%. 

 

Hipoteques: Moratòria de pagament per situacions de vulnerabilitat 

 

 

8) Per a persones en situació de vulnerabilitat econòmica, s’estableix una moratòria del 

pagament de la hipoteca sobre l’habitatge habitual. El que diu el RDL és els supuestos de 

vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergéncia sanitaria ocasionada por el COVID-19 

quedan definidos con el siguiente tenor ( no s’especifica si han de complirse tots o alguns d’ells) :   

a) estar desocupat o bé, sent autònom o empresari, pateixi una pèrdua substancial dels seus 

ingressos o una caiguda substancial de les vendes i b) Els ingressos de la unitat familiar no 

superin, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, la suma de 1613,52 euros (3 IPREM), 

incrementat en un 10% per cada fill major de 65 anys a càrrec i en un 15% si el fill a càrrec ho 

és de família monoparental. En el cas de que en la unitat familiar algun membre tingui una 

discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti 

acreditadament de manera permanent per realitzar una activitat laboral, el límit serà de 2151,36 

euros i si el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o 

discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o 

persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o 

superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament a la 

persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit serà de 2689,2 euros. c) 

que la quota hipotecaria, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual 

al 35% dels seus ingressos nets que rebi el conjunt dels membres de la unitat familiar i d) que 

l’esforç que representi la càrrega hipotecaria sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per al 

menys 1,3 o que s’hagi produït una caiguda substancial de les vendes quan aquesta caiguda 

sigui al menys del 40%. 

 

9)La manera d’acreditar documentalment les circumstàncies i els seus efectes queda establerta 

en el RDL, articles de l’11 al 16:: https://boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-

3824.pdf.  

 
 

 



 

 

 

 

Prestació extraordinària a autònoms 
 

10)Per als autònoms, l’article 17 estableix una prestació extraordinària que durarà el que duri 

l’estat d’alarma per als que cessin l’activitat conforme a les previsions de la declaració d’estat 

d’alarma o bé redueixin la seva facturació en el mes anterior al que sol·liciten la prestació es 

vegi reduïda, al menys en un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.  

 

11) Els requisits són a) estar d’alta al RETA, tenir les quotes al corrent o regularitzades en 30 

dies naturals. 

 

12)La quantia de la prestació serà del 70% a la base reguladora, calculada de conformtat amb 

el previst a l’article 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant el Real 

Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització 

per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima 

de cotització en el Règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte pròpi o 

Autònoms.  

 

13) La percepció serà incompatible amb qualsevol altre prestació del sistema de Seguretat 

Social. 

 

14)El RDL també estableix mesura de flexibilització dels mecanismes d’ajustament temporal 

d’activitat per evitar acomiadaments, dirigits a les empreses, que hauran, per tant, de requerir 

dels seus serveis jurídics per l’articulació de les mateixes i cursaran amb el corresponent 

reconeixement, per les persones treballadores per compte d’altri, del dret a la prestació 

contributiva per desocupació, regulada en el títol III del text refundat de la Llei General de la 

Seguretat Social, aprovat pel RDL 8/2015, de 30 d’octubre, a les persones treballadores 

afectades, encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzat mínim necessari per això. (Art. 

25) 

 

15)El RDL també anuncia la posada en marxa de mesures d’estímul (com el pla Acelera per a 

la digitalització de les PYMES) que poden ser rellevants, a l’espera de la seva concreció,, en el 

nostre entorn.  


