AJUDES A TREBALLADORS I TREBALLADORES AMB RENDES BAIXES AFECTADES PER UN ERTO

Publicat el Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores.
Aquestes ajudes es concedeixen de manera directa, la tramitació i la gestió de les ajudes
correspon a l’Agència Tributària Valenciana.
Requisits:
a) Tindre la condició de treballador o treballadora per compte d’altri.
b) Que presten serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.
c) Que el seu contracte de treball haja estat suspés temporalment, de manera total, per
causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força
major relacionades amb la Covid-19.
d) Que estiguen incloses en un ERTO sol·licitat entre el 14 de març i el 30 d’abril de 2020,
tots dos inclusivament, que haja sigut aprovat per l’autoritat laboral.
e) Estar registrat en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) amb motiu d’un
ERTO.
La quantia de l’ajuda pujarà a 150€ per persona beneficiària.
La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció de la base de cotització de les possibles
persones beneficiàries fins que s’exhaurisca l’import global, de manera que tindran prioritat
les persones les bases de cotització de les quals siguen inferiors. En el cas que existiren
diverses persones amb idèntica base de cotització, tindrà prioritat la de major edat. S’entendrà
per base de cotització la que haja servit per al càlcul de la base reguladora de la prestació en
l’ERTO, d’acord amb el que s’estableix en la lletra a de l’apartat 3 de l’article 25 del Reial
Decret llei 8/2020, de 17 de març.
El termini per a resoldre serà de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquestes bases reguladores.
El pagament de les ajudes es realitzarà mitjançant una transferència al corresponent compte
bancari de les persones beneficiàries que haja facilitat el Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Aquestes ajudes seran compatibles amb qualssevol altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o
privats, locals, autonòmics, estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
Oro Azorín.
Alcaldessa i Regidora d’Ocupació.

