El que has de saber sobre les mesures
aprovades pel Govern en matèria social i familiar
1.- Habilitació d’un fons extraordinari de
300.000.000 € destinat a mesures socials
a) Reforçar els serveis de proximitat de caràcter
domiciliari i teleassistència.
d) Reforçar els dispositius d’atenció a persones
sense llar.
e) Reforçar les plantilles de centres de Serveis
Socials i centres residencials.
g) Ampliar la dotació de les partides destinades
per assegurar la cobertura de les necessitats
bàsiques de les famílies.
2.- Destinació del superàvit de 2019 de les entitats
locals a finançar serveis socials.
3.- Garantir el subministrament d’energia
elèctrica, gas natural i aigua.
Les empreses proveïdores no podran suspendre
el subministrament a aquelles persones que
tinguen la condició de consumidores vulnerables.
Es prorroga de forma automàtica fins al 15 de
setembre la vigència de l’abonament social.
4.- Foment del treball a distància
El teletreball haurà de ser prioritari davant de la
cessació temporal o reducció de l’activitat. S’entén
complerta l’obligació d’efectuar l’avaluació de
riscos, amb caràcter excepcional, a través d’una
autoavaluació realitzada voluntàriament per la
mateixa persona treballadora.
5.- Adaptació o reducció de la jornada de treball
per cures
Les persones treballadores que acrediten deures
de cura respecte de cònjuge i familiars per
consanguinitat fins al segon grau, tindran dret
a accedir a l’adaptació de la seua jornada i/o la
reducció de la mateixa.
S’entén que concorren aquestes circumstàncies
excepcionals quan siga necessària la presència:
a) Per a l’atenció d’alguna de les persones indicades
com a conseqüència directa de l’ COVID-19.
b) Pel tancament de centres educatius o de
qualsevol altra naturalesa que requerisquen
cuidar o atendre a les persones indicades.
El dret a l’adaptació de la jornada per deures de
cura és una prerrogativa la concreció inicial de la

qual correspon a la persona treballadora i podrà
referir-se a canvi de torn, alteració d’horari, horari
flexible i canvi en la forma de prestació de la feina,
incloent-hi la prestació de treball a distància.
Les persones treballadores tenen dret a una
reducció especial de la jornada amb la reducció
proporcional de seu salari.
6.- Moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició
d’habitatge habitual.
S’estableix la moratòria del deute hipotecari de les
persones que pateixen extraordinàries dificultats
per atendre el pagament:
a) Quan la persona deutora hipotecària passe a estar
en situació d’atur.
b) Quan el conjunt dels ingressos dels membres de
la unitat familiar no supere:
i. El límit de tres vegades l’IPREM.
ii. Aquest límit s’incrementa en cas de fills/es,
persones majors, discapacitat, dependència
o malaltia que l’incapacite.
a) Quan la quota hipotecària, més les despeses i
subministraments bàsics, resulte superior o igual
a el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
Durant el període de vigència de la moratòria
l’entitat creditora no pot exigir el pagament de la
quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la
integren. Tampoc es meriten interessos de demora
ni de cap altre tipus.

