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D’altra banda, el contingut del Decret es
podria qualificar com de poc rigorós, i es posa
de manifest la improvisació en les maneres de
treballar i, a més, limita l’abast de les ajudes,
deixant fora a amplis col·lectius i restringint-lo
fins que s’acabe la dotació pressupostària. Des
del nostre punt de vista, s’hauria d’haver dotat
de partides suficients per a aplicar-lo a les
persones afectades per la suspensió total del
contracte i també a les persones a les quals
se’ls ha suspés parcialment fins a garantir el
100% del salari. A més manca un estudi rigorós
La paràlisi de la nostra economia fa nede necessitats del nostre teixit econòmic, dels
cessària l’adopció de mesures que atenuen els
col·lectius més afectats, i com a conseqüència,
efectes de la disminució d’ingressos d’aquelles cal fer les modificacions pressupostàries netreballadores i treballadors vulnerables. Un
cessàries per a fer-les efectives. Sembla més
dels col·lectius que més pateix aquesta crisi
una mesura elaborada més cap a la galeria que
és el de les persones treballadores per compcap a resoldre les greus dificultats que venen
te d’altri amb rendes baixes. Els mecanismes
patint ja sectors concrets de la societat valend’ajust temporal venen a fomentar el manteniciana. Què passa amb els col·lectius oblidats?
ment de l’ocupació, però no deixen de produir
Quina serà l’opinió dels riders i de les treballaun gran deteriorament en els febles ingressos
dores de la llar, sobre l’acord? Per què se’ls ha
d’amplis sectors productius. Amb aquest Decret deixat fora si no tenen res que els protegisca?
llei, la Generalitat Valenciana pretén mitigar
Quina és la sensibilitat de Govern valencià cap
l’efecte que la COVID-19 està tenint en el món
a ells? On està la sensibilitat cap als sectors
del treball. Tota mesura que vaja en la línia
de turisme i hostaleria (base de la nostra ecod’ajudar a superar les dificultats econòmiques
nomia) on grans col·lectius tenen contractes
que aquesta pandèmia està creant entre la clas- de mitja jornada i per tant la seua cotització és
se treballadora, ha de ser ben rebuda. També
proporcional a ella, però fan jornades de 10 i 12
posa de manifest la sensibilitat d’aquest Govern hores? Com s’atenen les dificultats de les trecap a les classes socials més desafavorides.
balladores i treballadors de les ETT, acomiadats
i sense possibilitat d’entrar en un ERTO? PerLes mesures són aplaudibles, ja que denoten què el Decret llei només contempla situacions
una preocupació i sensibilitat de la Generalitat
que, d’alguna manera, ja tenen alguna proteccap a la ciutadania més feble. Però les bones in- ció, encara que aquesta siga poca i insuficient.
tencions tenen un abast limitat, i al final es queden en bones intencions perquè els efectes no
Passem a fer una valoració de la realitat, de
seran els desitjats, amb desigual repercussió
com ens està afectant la COVID-19. Segons
en el que es pretén aconseguir. El Sindicat ha
les últimes dades oferides per l’Administració
defensat des del principi de la crisi sanitària,
tenim un total de 57.807 ERTO’s presentats, que
social, laboral i econòmica que els efectes no
afecten 341.189 assalariades i assalariats. En
recaiguen, com tantes vegades, sobre la classe un ERTO, es passa a cobrar el 70% de la base
treballadora i els sectors socials més desafareguladora que tinga cadascun. El salari mitjà
vorits. En aquest sentit, considerem que cal
al País Valencià, és de 1.543 €/mes, segons daprohibir els acomiadaments, evitar els ERO’s
des del mes de febrer. Si prenem aquesta quani ERTO’s, mantindre els salaris íntegres quan
titat com a base reguladora, ens donaria que la
es produïsquen, i establir una renda bàsica de
mitjana, i la meitat, de les persones afectades
quarantena univesal i incondicional. És a dir,
passarien a cobrar 1.080,10 €/mes. En la pràcgarantir els drets de la classe treballadora.
tica sabem que no és així, però ens serveix de
referència.
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 els 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.
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Les previsions que es fan és que afecte
200.000persones assalariades, que a 150 €
signifiquen els 30 milions amb els quals es dota
a la partida econòmica per a atendre el Decret
llei. Amb les dades que tenim, i seguint amb
mitjanes, uns 170.595 de treballadores i treballadors passarien a estar en el col·lectiu de
rendes baixes, i per tant es podran beneficiar de
l’Acord. I com és el seu cost? Fàcil. Suposarien
25.589.250 €. Això significa que ha d’haver-hi
diners per als afectats hui dia, ja que com s’ha
dit, es dediquen 30 milions per a aquesta partida.
Però no és així. El subsidi té límits. El màxim
d’aquesta prestació serà de 1.098,09 euros al
mes, encara que existeixen diferents tipus: amb
un fill al seu càrrec, es cobra 1.254,96 euros
al mes; amb més fills, 1.411,83 euros al mes.
Però per a agilitar les tramitacions, tothom
cobrarà 1.098,09 euros al mes. Les quantitats mínimes són: per a les persones que no
tinguen fills a càrrec 501,98 euros/mes i si té
fills a càrrec, 671,40 euros/mes. Si ens atenim
a aquestes dades, tots els afectats estan en el
col·lectiu que es poden veure beneficiats. És a
dir, els 341.189 assalariades i assalariats afectats es poden considerar com de rendes baixes,
(estan en la quantitat que la UE considera renda
mínima) i per a complir amb l’objectiu de l’Acord
es necessitarien 51.178.350 €. A tot això hem
de sumar les ajudes que ha regulat el Govern
d’Espanya i que li són aplicables, i s’aplicaren a
totes les persones afectades. Hi haurà intercanvi de dades entre el SEPE i el Govern Valencià?
Com afectara el subsidi estatal en la mesura
del Govern Valencià per a determinar la classificació “de rendes baixes”?
Com s’aprecia, a l’Acord li falta rigor, falta
un estudi seriós de realitats socials, falta un
estudi per sectors afectats, falta un estudi amb
franges retributives del nostre teixit econòmic,
falta l’estudi de les repercussions que està
tenint en la realitat quotidiana, i falta una valoració en termes econòmics, i la valoració de
fins on podem assumir-lo amb la nostra malparada economia. Cal treballar i valorar també
com serà el resultat del nostre teixit industrial
després de superada la pandèmia. Cal elaborar

alternatives que donen respostes a aquest gran
repte que ens ve garantint els drets del conjunt
de la classe treballadora. I no es pot al·legar
falta de recursos i temps per a fer-ho, perquè, a
les persones que han participat en l’elaboració
del contingut d’aquest Decret llei, els pressupostos de la Generalitat Valenciana els assigna
recursos per a això.
València, 11 d’abril de 2020
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