
Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre, 
de treball a distància. 
Altres aspectes que s’hi regulen. 
El Reial Decret-llei 28/2020 de 22 de setembre de treball a distància, a part dels 
aspectes que regulen l’objecte principal de la norma i que vàrem resumir en el 
#Cambranews del passat 23 de setembre, també inclou altres aspectes a les 
disposicions addicionals, que no hi tenen relació directa però que tenen la seva 
rellevància per a les empreses.  

És per això, que hem considerat oportú resumir breument aquests altres 
aspectes que es troben inclosos en aquest Reial Decret-llei.  

 

1. Programa MECUIDA. Es prorroga el programa MECUIDA fins al 31 de 
gener de 2021. 
 

2. Accident de treball. Fins que les autoritats sanitàries aixequin les 
mesures de prevenció adoptades, les prestacions de Seguretat Social que 
causi el personal que presta serveis a centres sanitaris o sociosanitaris i 
que, exercint les seves funcions hagin contret el virus SARS-CoV2, es 
consideraran derivades d’accident de treball. 
 

3. Tipus 0% d’IVA per a material sanitari. Es manté fins al 31 d'octubre de 
2020 l'aplicació d'un tipus 0% de l'Impost sobre el Valor Afegit a les 
entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de 
material sanitari per a combatre la COVID-19. 
 
 

4. Ingrés mínim vital. Pels procediments de l’ingrés mínim vital que no 
s’hagin dictat resolució, se’ls aplicarà el següent règim:  
 

a. El termini per a resoldre’l serà de 6 mesos. 
b. Independentment de l’estat del procediment, es comprovarà el 

compliment de la condició de vulnerabilitat dels interessats/des per 
a determinar la continuïtat del procediment, sense perjudici que 
finalment s’estimi o es desestimi la sol·licitud.  
 

5. Signatura electrònica. Es faculta al Ministre d’Assumptes Econòmics o 
Transformació Digital per a determinar les condicions i requisits tècnics 
per a la verificació de la identitat de la persona que sol·liciti un certificat 
qualificat equivalent en termes de fiabilitat. 

 


