AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
ÀREA DE PROGRÉS HUMÀ
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ
SECCIÓ DE LA DONA

SUBVENCIONS PER A LA CONTRATACIÓ DE DONES VÍCTIMES DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERE

El Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de
Gènere arreplega en el seu “Eje J: Movilización de actores”, la implicació del
sector empresarial en la lluita contra la violència de gènere.

Combatre la violència de gènere és un problema que implica tota la
societat. Des de l'aprovació de la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de
Mesures de Protecció Integral Contra la Violència de Gènere, es garantixen una
sèrie de drets per a les dones que són o han sigut víctimes de violència de
gènere i s'aporten ajudes, per part de l'Estat, per a l'empresariat que, des de la
seua implicació social i contractual, col·labora i recolza la integració o
reintegració d'estes dones en la vida laboral.

OCUPACIÓ PER COMPTE D'ALTRE
MESURES ESTATALS
(Llei 43/2006 de 30 de desembre per a la millora del creixement i de
l'ocupació. BOE 30/12/2006)

BONIFICACIONS EN LA QUOTA EMPRESARIAL A LA SEGURETAT SOCIAL
•

Contractes amb caràcter indefinit a temps complet:

•

1.200 € anuals (100 € mensuals), durant quatre anys.

•

Contractes temporals:

•

600 € anuals (50 € mensuals) per treballadora contractada, durant tota la
vigència del contracte o quantia proporcional si el contracte és a temps
parcial, durant tota la vigència del contracte.

•

Contractes d'interinitat:

•

100% de les quotes empresarials de la Seguretat Social, per als contractes
que es realitzen en substitució de treballadores víctimes de violència de
gènere que hagen suspés el seu contracte de treball, durant tota la vigència
de la suspensió.

•

100% de les quotes empresarials de la Seguretat Social, durant 6 mesos, en
els casos de mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball de la
treballadora víctima de violència de gènere.

MESURES AUTONÒMIQUES
Plans Integrals d'Ocupació 2008-2009
(DOCV 02/01/2008)
La Generalitat, a través del SERVEF, convoca programes de subvencions
destinades a la implantació de plans integrals d'ocupació, cofinançats pel Fons
Social Europeu, per a persones desocupades que, per distintes causes, afronten
especials dificultats per a accedir al mercat de treball com són, en este cas, les
dones víctimes de violència de gènere.

QUI DESENROTLLA ESTOS PLANS:
Els plans integrals per a dones víctimes de la violència de gènere es
desenrotllen a través de l'Administració local.

QUI POT ACCEDIR A ESTES SUBVENCIONS:
Les empreses que subscriguen els contractes subvencionables amb les
dones participants en este pla integral, a través del servici d'ocupació municipal.

QUANTIA DE LES AJUDES:
•

8.000 € per cada inserció de caràcter estable a jornada completa, per contracte
indefinit inicial o per conversió en indefinit de contracte temporal, que tinga lloc
durant la vigència del pla.

•

3.000 € per cada contracte a jornada completa amb una duració mínima de sis
mesos.

•

1.500 € per cada contracte a jornada completa amb una duració mínima de tres
mesos.

OCUPACIÓ AUTÒNOMA

SUBVENCIONS AL TREBALL AUTÒNOM
Orde TAS/1622/2007 de 5 de juny, BOE 7/6/2007, per la qual es regula la
concessió de subvencions al programa de promoció de l'ocupació autònoma i el seu
desenrotllament en l’Orde de 19/12/2007 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Ocupació DOCV 2/01/2008.
S'establix una subvenció de 7.000 € per a les dones desocupades que
s'establisquen com a autònomes, tot incrementant-se en un 10% en cas de ser
víctima de violència de gènere.
ALTRES AJUDES
Llei O. 1/2004 de 28 desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere.
Les treballadores per compte propi que hagen de cessar en la seua activitat
com a conseqüència de ser víctimes de la violència de gènere, tindran dret a una
suspensió en l'obligació de cotització durant un període de sis mesos, els quals se
consideraran com a de cotització efectiva a efectes de prestacions de la Seguretat
Social. Es considerarà la seua situació com assimilada a l'alta.
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