
 

 

 

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials. Última actualització: 18/05/2020 

Data 
publicació 

Qui convoca? 
A qui va 
dirigida? 

Descripció? Més Informació 

BOE 13/3/2020 
(modificat 

28/3/2020) 
Estat Famílies 

Ajudes econòmiques o la prestació directa de 
distribució d’aliments a xiquets beneficiaris 
de beca/ajuda de menjador 

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355 

BOE 13/3/2020 
(modificat 

28/3/2020) 
Estat Deutors tributaris Aplaçament 6 mesos deutes tributaris https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355 

BOE 
18/O3/2020 

Estat 

beneficiaris del 
bono social que 
tinguen una data de 
caducitat del bono 
social anterior al 15 
de Setembre de 
2020, la tenen 
prorrogada fins a 
eixe dia. 

Hauran de fer la sol·licitud de renovació 
del bono social com a mínim amb una 
antelació de 15 dies hàbils al 15 de 
setembre de 2020. 

 

 OFICINA VERDA AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA 
 Telèfon de contacte  679 769 355 

oficinaverda@lalcudia.com 

BOE 18/3/2020 
(modificat 
8/4/2020) 

Estat 

Persones físiques 
(treballadors o 
empresaris) en atur o 
reducció d’ingressos per 
baix de 3xIPREM 
(ajustable segons 
criteris REL8/20202) a 
causa de COVID19 

Moratòria per al pagament de crèdits 
hipotecaris 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 

 

BOE 18/3/2020 
(modificat 
8/4/2020) 

Estat 

Titulars d’explotacions 
agràries que hagen 
subscrit préstecs com a 
conseqüència de la 
situació de sequera de 
2017 

Possible prolongar fins a 1 any, que podrà ser 
de carència, el període d’amortització dels 
préstecs subscrits. 
Increment de cost d’aval SAECA (Sociedad 
Anónima  Estatal de Caución Agraria) 
finançat per l’Estat 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
mailto:oficinaverda@lalcudia.com
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
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ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials. Última actualització: 18/05/2020 

Data 
publicació 

Qui convoca? 
A qui va 
dirigida? 

Descripció? Més Informació 

 
 

BOE 1/4/2020 
BOE 1/05/2020 
BOE 2/05/2020 

DOGV 4/05/2020  
Ajudes GVA  

Decret 52/2020 
 
 
 
 
 

Estat 

Persones físiques en 
situació de 

vulnerabilitat 
definides en el BOE 

1/5/2020 
DOGV 4/05/2020 
Ajudes  Generalitt 

-Paralització de desnonaments, moratòries 
hipoteca i pagament d’arrendament 
habitatge habitual. 
-Moratòria hipoteca del local afecte a 
activitat econòmica. 
-Avals per llogaters en situació de 
vulnerabilitat social i econòmica fins 1.200 
millons d’euros segons RDL 
15/2020,desenvolupat per conveni 
Ministeri de Foment/ICO publicat en el BOE 
2/05/2020: El ICO, posarà a disposició de les 
entitats de crèdit adherides la línia d’avals 
per un import global màxim de 
1200.000.000€ en els pròxims 14 anys. 
- Comunitat Valenciana: Ajudes  fins 3.900 € 
(bonificacions de despeses i interessos de  
préstecs concedits a clients per les dites 
entitats amb càrrec als seus fons.( 6 mesos x 
màxim 650 € mes) 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-

4759.pdf 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-

4786.pdf 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3168.pdf 

 
Informació  i cita prèvia a l’oficina de l’Ajuntament (antiga 

ludoteca 962541674 

BOE 1/4/2020 
 
 

Estat 

 
Persones integrades 
en el Sistema Especial 
de Empleados del 
Hogar del Règim 
General de la 
Seguretat Social 

- Subsidi extraordinari per falta d’activitat 
després d’acomiadament o cessament de 
l’activitat a causa de COVID-19.. 
- Compatible amb altres treballs per compte 
propi o aliè, sense poder el total superar el 
SMI. 
- Incompatible amb permís retribuït REDL 
10/2020. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3168.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208


 
 

 

 

 

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials. Última actualització: 18/05/2020 

 

Data 
publicació 

Qui 
convoca? 

A qui va 
dirigida? 

Descripció? Més Informació 

 
 

BOE 1/4/2020 
Desenvolupament 
del procediment 
BOE 04/05/2020 

 

Estat 

 
 
 
 
 

Treballadors que el 
seu contracte de 
mínim 2 mesos 
acaba (duració 
determinada, 
interinitat, formació 
o relleu), acaba i no 
dona dret a prestació 
 
 

 

Subsidi d’atur excepcional per fi de contracte temporal per 
valor del 80% del IPREM durant un mes. 
Incompatible amb renda bàsica d’inclusió o similars. 
Regim especial treballadors /res de LLar  
 
-Es poden sol. licitar a partir del 5 de maig. 
 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-
4801.pdf 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2020-4208 

https://boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-
A-2020-4802.pdf 

https://boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-
A-2020-4801.pdf 

BOE 1/4/2020 
 

Estat 
Autònoms i 
treballadors 

 
Poden sol·licitar ajornament de deutes amb la Seguretat Social 
que havia de pagar entre abril i juny, amb un interès reduït del 
0’5 
 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2020-4208 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208


 

 

 

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials. Última actualització: 18/05/2020 

 

Data 
publicació 

Qui convoca? A qui va dirigida? Descripció? Més Informació 

BOE 1/4/2020 Estat 
Autònoms, aturats i 
empresaris amb activitat 
suspesa per decret d’alarm 

Possibilitat de disposar d’import de plans de pensions en 
cas d’atur o cessament d’activitat derivats del COVID-19 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2020-4208 

 

BOE 8/4/2020 Estat Aturats 

Compatibilitat subsidis/prestacions d’atur amb 
retribució per treball agrari a zones properes a la 
seua residència per a aturats, treballadors amb 
activitat suspesa, migrants amb permís de treball 
pròxim a la seua fi i joves 18-21 anys de tercers 
països. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2020-4332 

 

DOGV 11/4/2020 
DOGV  

30/04/2020 
(desenvolupament) 

GVA Treballadors ERTE 

Ajudes econòmiques als treballadors i 
treballadores afectades per un ERTE: 
- 150 euros per persona afectada per ERTE post-
estat d’alarma, amb prioritat per a les persones 
beneficiaries que les seues bases de cotització 
siguen inferiors. 
TRAMIT D’OFICI NO ES NECESSARIA SOL.LICITUD 

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-
dogv?signatura=2020/2895&L=1 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3139.pdf 

 

DOGV 11/4/2020 GVA 
Treballadors conciliació 
(condicions pendents de 

desenvolupr) 

Ajudes econòmiques a treballadors que han reduït la 
jornada laboral per conciliació familiar per a l’atenció a 
persones menors, majors o dependents al seu càrrec 
amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la 
crisis sanitària provocada per el COVID-19: 
- 600 € si suspensió o reducció de jornada entre el 81% i 100% 
- 450€ si suspensió o reducció de jornada entre 61% i 80% 
- 300 € si suspensió o reducció de jornada entre el 50% i 60%  

es poden sol·licitar a la web del labora fins al 3 de 
juny tràmit ECONCI 2020 
 

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-
dogv?signatura=2020/2895&L=1 

http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-
ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-
/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/econci-

2020-ayudas-extraordinarias-urgentes-a-personas-
trabajadoras-que-se-hayan-acogido-a-la-reduccion-

de-jornada-por-conciliacion? 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4332
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4332
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2895&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2895&L=1
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3139.pdf
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2895&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2895&L=1
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/econci-2020-ayudas-extraordinarias-urgentes-a-personas-trabajadoras-que-se-hayan-acogido-a-la-reduccion-de-jornada-por-conciliacion?
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/econci-2020-ayudas-extraordinarias-urgentes-a-personas-trabajadoras-que-se-hayan-acogido-a-la-reduccion-de-jornada-por-conciliacion?
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/econci-2020-ayudas-extraordinarias-urgentes-a-personas-trabajadoras-que-se-hayan-acogido-a-la-reduccion-de-jornada-por-conciliacion?
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/econci-2020-ayudas-extraordinarias-urgentes-a-personas-trabajadoras-que-se-hayan-acogido-a-la-reduccion-de-jornada-por-conciliacion?
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/econci-2020-ayudas-extraordinarias-urgentes-a-personas-trabajadoras-que-se-hayan-acogido-a-la-reduccion-de-jornada-por-conciliacion?
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/econci-2020-ayudas-extraordinarias-urgentes-a-personas-trabajadoras-que-se-hayan-acogido-a-la-reduccion-de-jornada-por-conciliacion?


 

 

 

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials. Última actualització: 18/05/2020 

Data 
publicació 

Qui convoca? A qui va dirigida? Descripció? Més Informació 

 
 
 

BOE 11/4/2020 

 
 
 

Estat 

1) Persones: 
- Víctimes de violència de 

gènere, 
- Objecte de 

desnonament del seu 
habitatge habitual 
- Sense habitatge 

- Altres especialment 
vulnerables 

2) Per compte de les 
anteriors: 

- Admin. Públiques 
- Empreses públiques 

- Entitats sense ànim de 
lucre, d’economia 

col·laborativa o similars, 
sempre sense ànim de 
lucre, el objecte de la 
qual siga dotar d’una 
solució habitacional a 

aquelles persones 
 

Programa d’ajuda a persones especialment 
vulnerables: víctimes de violència de gènere, 

persones objecte de desnonament del seu habitatge 
habitual, persones sense habitatge… 

-Tràmit front CCAA 
- Durant un termini màxim de 5 anys (segons 
resolució de concessió) les persones beneficiaries 
comptaran amb: 
1) L’arrendament/cessió d’us, per part de la 
Comunitat Autònoma, d’un habitatge adequat a les 
seues circumstàncies. 
2) Ajudes de fins el 100% del preu e 
l’arrendament/cessió d’us amb el límit de 600 euros 
al mes (excepcionalment, 900 euros). 
3) Fins 200 euros al mes per a atendre les despeses 
de manteniment, comunitat i subministres bàsics 
amb el límit del 100% dels mateixos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-
A-2020-4412.pdf 

 

BOE 11/4/2020 Estat 
Modificacions del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-
2021 

- Ajudes a entitats públiques que adquirisquen 
habitatges per a arrendament públic 
- Fixació de preus màxims d’arrendament 
d’habitatges públics 
- Fixació d’ingressos màxims de persones 
arrendades en habitatges públics 
- Altres canvis de funcionament del Plan Estatal de 
Vivienda 2018 – 2021 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-
A-2020-4412.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf


 

 

 

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials. Última actualització: 18/05/2020 

Data 
publicació 

Qui 
convoca? 

A qui va 
dirigida? 

Descripció? Més Informació 

BOE 
11/4/2020 

DOGV 
04/05/2020 

Estat 
GVA 

Persones físiques 
arrendatàries d’ 

habitatge habitual 
que estiguen en 

situació de 
vulnerabilitat 

econòmica i social 
a conseqüència 
del COVID-19 

 
Programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar 
l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els 

arrendaments d’habitatge habitual 
 

- Tràmit front CCAA fins 30/06/2020  
-Podran ser fins un 100% i fins un màxim de 650€ fins 
6 mesos 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-
4412.pdf 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3168.pdf 
 

Informació  i cita prèvia a l’oficina de l’Ajuntament (antiga 
ludoteca 962541674 

BOE 
15/4/2020 

Estat 

Contribuents que 
tinguen un volum 
d’operacions en 
2019 no superior 
a 600.000 euros a 

efectes de 
l’Impost sobre el 

Valor Afegit 

Els terminis de presentació i ingrés de les 
declaracions i autoliquidacions tributàries  que el 
venciment de les quals es produïsca a partir del 15 
d’abril i fins el dia 20 de maig de 2020 se estendrà fins 
el 20 de maig de 2020. Si la forma de pagament 
elegida es la domiciliació, el termini de presentació de 
les autoliquidacions se estendrà fins el 15 de maig de 
2020. 
NO APLICABLE A: 
- Contribuents subjectes a règim de consolidació fiscal 
(arts. 55 i ss. Llei 27/2014 de societats de capital). 
- Entitats que tributen per el règim especial de grups 
d’entitats de l’Impost sobre el Valor Afegit regulat art. 
163 quinqués y ss. de la Llei 37/1992 de l’IVA. 
- Presentació de declaracions regulades per el 
Reglament (UE) n.º 952/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 9 d’octubre de 2013, per el que 
s’aprova el codi duaner de la Unió i/o per la seua 
normativa de desenvolupament. 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-
4448.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3168.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf


 

 

 

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials. Última actualització: 18/05/2020 

Data 
publicació 

Qui 
convoca? 

A qui va 
dirigida? 

Descripció? Més Informació 

 
 
 

DOGV 
21/04/2020 

 

GVA 
Sol·licitants 
d’ajudes de 
ciutadania  

 
-Modificacions als tràmits interns de gestió de la Generalitat . 
-Cobrament diferit (pagament a partir de juliol) i fraccionament  en 
18 mesos del cànon de sanejament que deuria carregar-se a les 
factures d’aigua de abril , maig i juny de 2020. 
-Modificació del Decret  Llei 3/2020, autoritzant recollida de dades 
a  SEPE, Seguretat Social i altres administracions per gestionar 
ajudes per conciliació i ERTE. 
-Canvis en el càlcul de Renda Valenciana de Inclusió (incloent 
actualització a IPC des de 1/1/2021. 

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-
dogv?signatura=2020/2977&amp;L=0 

BOE 
22/4/2020 

Estat 

Beneficiaris de 
finançament a la 
que es refereix 

l’article 29 del Real 
Decret-llei 8/2020, 

de 17 de març 

 
No inici del període executiu per a deutes tributaris resultants de 
declaracions-liquidacions i autoliquidacions en el cas de concessió 
dels avals als que es refereix l’article 29 del Real Decret-llei 8/2020, 
de 17 de març. 
 

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-
A-2020-4554.pdf 

DOGV 
22/4/2020 

GVA 
Treballadors fixes 

discontinus  

Inclusió de persones treballadores fixes discontinues en els 
ERTO (+ detalls al Dogv) 

A. Fixes discontinues, cridades per empreses amb anterioritat 
a la data d’entrada en vigor del RDL 8/20. 

B. Fixes discontinues no cridats amb anterioritat a la entrada 
en vigor del RDL8/20, però que, amb posterioritat a 
l’entrada en vigor de la mencionada norma , haurien sigut 
cridades de no haver- ser produït la crisi  sanitària del 
Covid-19. 

C. Persones treballadores fixes discontinues afectats per la 
cirida efectuada i interrompuda amb anterioritat a 
l’entrada en vigor del RDL8/20 . 

 

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-
dogv?signatura=2020/3004&amp;L=1 

 

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2977&amp;L=0
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2977&amp;L=0
https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/3004&amp;L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/3004&amp;L=1


 

 

 

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials. Última actualització: 18/05/2020 

Data 
publicació 

Qui 
convoca? 

A qui va 
dirigida? 

Descripció? Més Informació 

BOE 
22/4/2020 

Estat 

- Persones en 
situació d’atur per 

COVID-19 
- Afectats per ERTE 

 
- Extinció de relació laboral durant període de proba a partir del 9 
de març, o renuncia voluntària des de l’1 de març per a acceptar 
oferta d’altra empresa que no s’ha acabat produint per COVID-19 
tindran la consideració d’atur (art.22) 
- Possibilitat de rescat de plans de pensions per afectats per ERTE 
(art.23) 
 

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-
A-2020-4554.pdf 

13/5/2020 Estat 

 
Treballadors i 

persones afectades 
per ERTE 

 

 
- FORÇA MAJOR TOTAL: empreses amb ERTES que no poden 
reiniciar la seua activitat continuen en aquesta situació fins que 
desapareguen circumstàncies que impedisquen inici d’activitat, 
amb el límit del 30/6/2020 
- FORÇA MAJOR PARCIAL Continuïtat (en principi fins 30/6/2020) 
dels ERTES per a sectors que no puguen recuperar totalment 
l’activitat 
- Prolongació fins el 30 de Juny de les mesures de protecció d’atur: 
prestació encara que no tinguen cotitzat el període mínim 
- Cotització: exoneració parcial de l’abonament de l’aportació 
empresarial a Seguretat Social en maig i juny, amb % segons 
grandària de les empreses en núm. de treballadors. 
- Limitació a repartiment de dividends a empreses amb més de 50 
treballadors si s’han acollit a ERTES a no ser que retornen a 
Seguretat Social les exoneracions de les que s’han beneficiat. 
 

https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-
A-2020-4959.pdf 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf


 

 

 

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials. Última actualització: 18/05/2020 

Data 
publicació 

Qui 
convoca? 

A qui va 
dirigida? 

Descripció? Més Informació 

DOGV 
14/5/2020 

GVA 

Treballadors 
amb 

reducció de 
jornada 

laboral art.6 
RD 8/2020 

 
- Treballadors/es amb domicili fiscal en 
la Comunitat Valenciana amb reducció 
de jornada de al menys un 50% durant 
al menys un mes abans de sol·licitud i 
base imposable en IRPF 2018 que no 
supere els 22.000 euros 
- Ajudes: 600€ (reducció entre 81 i 
100%), 450€ (entre 61% i 80%) i 300€ 
(entre 50 i 60% de reducció de jornada) 
- Presentació: 15 dies hàbils des de dia 
posterior a DOGV: fins el 3 de juny de 
2020 
ATENCIÓ: Acord Consell 15/5 aprova 
eliminar límit de 22.000 euros (pendent 
de publicació en DOGV) 
 

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/3374&L=1 
(Decret 58/2020) 

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=858335 
(nota de premsa modificació) 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/3374&L=1
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=858335

