Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, per al que s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic i per a fer front al COVID-19.
Compatibilitat del subsidi per cura de un menor i prestació per desocupació o
cessament d’activitat durant la permanència de l’estat d’alarma.
L’expedient de regulació temporal d’ocupació que tramiti l’empresari, ja sigui
per suspensió de contractes o reducció temporal de la jornada de treball,
només afectarà la persona treballadora beneficiària d’aquest subsidi en la part
de la jornada no afectada per la cura del menor.
Serà, per tant, compatible el percebut del subsidi per cura de menors afectats
per càncer o una altra malaltia greu, amb la percepció de la prestació per
desocupació que com a conseqüència de la reducció de la jornada, afectada
per un expedient de regulació temporal d’ocupació, pogués tenir dret a
percebre.
L’empresa a temps de presentar la sol·licitud, indicarà les persones que tinguin
reduïda la jornada de treball com a conseqüència de ser titular del subsidi per
cura de menors afectats per càncer u alguna altra malaltia greu, senyalant la
part de la jornada que es veu afectada per l’expedient de regulació temporal
d’ocupació. Durant el temps que romangui l’estat d’alarma no existirà
l’obligació de cotitzar, tenint-se el període per cotitzat a tots els efectes.
Serà d’aplicació a les persones treballadores de règim autònom que vinguessin
percebent el subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia
greu a 14 de març de 2020.

Reial Decret Llei 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de
protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.
Es garanteixen com a serveis essencials tots els serveis d’atenció a les víctimes de
violència masclista, a les víctimes de explotació sexual i la tracta amb fins
d’explotació sexual.
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Es garanteix el normal funcionament dels serveis d’informació i assessorament
jurídic 24 hores, telefònica i en línia, així com dels serveis de teleassistència i
assistència social integral a les víctimes de violència masclista.
Es garanteixen tots els serveis d’acollida a víctimes de violència masclista i
altres formes de violència contra les dones.
Es garanteix l’acollida de víctimes i dels seus fills i filles en risc a disposar de l’ús
dels establiments d’allotjament turístic.
Es garanteix el seguiment per mitjans telemàtics del compliment de les
mesures cautelars i penes de prohibició d’aproximació en matèria de violència
de gènere.
Es garanteix el normal funcionament i prestació del servei integral, inclòs el
servei de posada a disposició, instal·lació i manteniment dels equips de
dispositius telemàtics, del sistema de seguiment per mitjans telemàtics del
compliment de les mesures cautelars i penes de prohibició d’aproximació en
matèria de violència de gènere.
S’han de garantir totes les mesures de protecció
treballadores de forma presencial.

per a les persones

Les persones treballadores que per raó de la seva activitat professional tinguin
contacte directe amb les víctimes i, en tot cas, qui presti els seus serveis en
centres de teleassistència, emergència o acollida, han de seguir les mesures de
protecció recomanades pel Ministeri de Sanitat, segons el nivell de risc al que
estiguin exposats.
S’han de dotar a les persones treballadores dels centres dels equips de
protecció individual, així com dels serveis.

Mesures urgents per afavorir l’execució dels fons del Pacte d’Estat contra la Violència
de Gènere per les comunitats autònomes.
Projectes o programes finançats amb fons del Pacte d’Estat contra la Violència de
Gènere.
Les comunitats autònomes i les entitats locals podran destinar els fons que els hi
correspongui del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere a posar en marxa tots els
projectes o programes preventius i assistencials que es recullen en aquest Reial Decret
Llei, així com qualsevol altre que, en el context del estat d’alarma, tingui com a finalitat
garantir la prevenció, protecció i l’atenció davant totes les formes de violències contra
les dones.
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