GUIA D’AJUDES
ECONÒMIQUES DE LA
GENERALITAT - COVID-19

Per mitjà del DECRET LLEI 3/2020, de 10 d'abril,
i publicat el dia 11 en el DOGV, la Generalitat
Valenciana ha adoptat una sèrie de mesures urgents
per a establir ajudes econòmiques a les treballadores
i treballadors afectats per un ERTO. També recull
mesures d'ajuda per a qui ha vist reduïts els seus
ingressos a conseqüència de la reducció de jornada
per haver d'atendre necessitats de conciliació i cures
de persones majors, dependents i menors. Tot això,
provocat per la COVID-19.
El contingut del Decret el componen dos apartats:

PRIMER: AJUDES URGENTS A LES
PERSONES TREBALLADORES AMB
RENDES BAIXES
Beneficiaris:

Persones treballadores amb rendes baixes que
presten els seus serveis en centres de treball
radicats en la Comunitat Valenciana i es troben
afectades per un expedient de regulació temporal
d’ocupació a conseqüència de la suspensió total
dels seus contractes de treball, a conseqüència
de la paralització de l’activitat econòmica amb
motiu de la Covid-19.

Qui concedeix i tramita?

SEGON: SUPORT ECONÒMIC A LES
PERSONES TREBALLADORES PER
A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA
FAMILIAR I LABORAL
Ajudes urgents per a la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral de les persones que
hagen exercit el dret de reducció de la seua
jornada laboral per a l’atenció a menors, majors
odependents al seu càrrec.

Beneficiaris

Treballadores i treballadors valencians que hagen
reduït el 50% o més de la seua jornada laboral per a
l’atenció a persones menors, majors o dependents al
seu càrrec, a conseqüència de la Covid-19.

Qui concedeix i tramita?

La tramitació i gestió d’aquestes ajudes s’encarrega
a LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, i
resol sobre les sol·licituds presentades la Secretaria
Autonòmica d’Ocupació.

Persones beneficiàries

Per mitjà d’un decret s’establiran els requisits i
condicions que hauran de complir les persones
beneficiàries.

la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, i ho gestiona l’Agència
Tributària Valenciana.

Import de les ajudes

Persones beneficiàries

 Reducció de jornada entre el 50% i el 60%, 300 €.
 Reducció de jornada entre el 61% i el 80%, 450 €.
 Reducció de jornada entre el 81% i el 100%, 600 €.

Treballadores per compte d’altri que es troben
afectades per un expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTO), amb la suspensió total del
seu contracte de treball que s’haja sol·licitat amb
posterioritat a la declaració de l’estat d’alarma.
Hauran de prestar els seus serveis en centres de
treball radicats en la Comunitat Valenciana.

Import de les ajudes

La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a
150,00 euros per persona beneficiària.
El fons creat per a tal fi és de 30.000.000,00 d’euros.
Es prioritzarà en funció de la base de cotització de les
persones beneficiàries fins que s’esgote l’import.

L’ajuda individualitzada serà la següent:

L’import màxim dedicat a aquesta partida ascendeix
a 3 milions d’euros

Desenvolupament reglamentari

Es faculta al Consell i a les Conselleries d’Hisenda
i Model Econòmic, i d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, en l’àmbit de les
seues competències per a dictar les disposicions
que siguen necessàries per al desenvolupament i
execució del que es disposa en aquest decret llei.
València, 12 d’abril de 2020
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