
Federació d' Ensenyament
de Les Illes Balears

PRÒRROGA DEL PLA MECUIDA ( RDL 2/2021)
Es prorroga l'art.6 del RDL 8/2020 que regula el pla MECUIDA mantenint-se vigent fins el 
31/05/2021. El Pla permet adaptar l'horari i reduir la jornada quan concorrin circumstàncies 
excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària del 
COVID-19

Supòsits

Treballador per compte d'altri que acrediti la necessitat d'atendre la cura de cònjuge o parella de fet o 
familiar per consanguinitat fins al 2n grau quan concorrin circumstàncies excepcionals per a evitar la 
transmissió comunitària del COVID-19 (quarantena) VIGENT FINS A 31/05/2021

Circumstàncies excepcionals

• Que per raons d'edat, malaltia o discapacitat necessiti de cura personal i directa.
• Impossibilitat de cuidador de continuar donant assistència directa.
• Tancament de centres educatius o d'uns altres que dispensin cures a la persona necessitada. 

Mesures a adoptar

ADAPTACIÓ DE LA JORNADA :  Concreció per el/la treballador/a, pot  referir-se a :

• Distribució del temps de treball.
• Canvi de torn.
• Alteració d'horari , horari flexible, jornada partida o continuada.
• Canvi de centre de treball.
• Canvi de funcions.
• Canvi de la prestació del treball , incloent el teletreball.
• Qualsevol altre canvi de condicions disponible en l'empresa o que pogués implantar-se de 
manera raonable i proporcionada.

REDUCCIÓ DE LA JORNADA: (amb reducció proporcional de salari) Per guarda legal o cura
de familiars, es regeix per les següents  especialitats

• No s'exigeix que el familiar no exerceixi activitat retribuïda.
• Comunicada a l'empresa amb 24 hores d'antelació.
• Pot aconseguir-se fins al 100% de la jornada , sempre que es justifiqui.

Exercici

•   És un dret individual de cada treballador/a.
•   La sol·licitud ha de ser justificada i proporcionada.
•  Solució de conflictes : jurisdicció social i procediment especial per a l'exercici dels drets de 

conciliació ( LRJS art 139).

Per més informació:  




