EMPCOV 2021
Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en
règim d'autònom afectades per la COVID19
1. PERSONES BENEFICIÀRIES I QUANTIA DE L’AJUDA

PERSONES
BENEFICIÀRIES

QUANTIA DE
L’AJUDA

MODALITAT A
Empreses o persones treballadores
autònomes que disposen d'un compte de
cotització amb persones treballadores en
alta en l'àmbit de la CV i l'activitat
econòmica es classifique en algun dels
codis de la CNAE del llistat.
600 € per persona treballadora a jornada
completa

MODALITAT B
Persones treballadores autònomes que
desenvolupen a la Comunitat Valenciana
una activitat econòmica classificada en
algun dels codis de la CNAE del llistat.

600€
300 € per persona treballadora a jornada
parcial

2. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits (no es podrà realitzar el
tràmit 2 sense haver realitzat el 1):

TRÀMIT 1

TRÀMIT 2

• Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la
documentació en la web de LABORA.
• Termini de presentació des de les 09.00h del 4 de febrer
de 2021 fins a les 23.59 h del 17 de febrer de 2021.
• Per realitzar aquest tràmit no és necessari disposar de
signatura electrònica.
• Presentació en data i franja horària la documentació
necessària.
• És necessària la signatura electrònica o actuar a través de
representant.

3. DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL TRÀMIT 2
•
•
•
•
•

Formulari de sol·licitud
Dades sobre l’ajuda sol·licitada (Model normalitzat).
Dades de domiciliació bancària (Model normalitzat).
Declaració responsable de les ajudes de minimis (Model normalitzat).
Formulari relatiu a la representació, si s’actua mitjançant representant (Model
normalitzat).

Juntament amb la sol·licitud haurà de constar l’autorització expressa de la persona sol·licitant
perquè LABORA obtinga de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació a la
situació d’alta en el RETA i al nombre de persones en situació d’alta respecte a les quals hi
haja obligació de cotitzar.
4. RÈGIM DE COMPATIBILITAT
Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada,
nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
5. CNAE ALS QUALS ES DIRIGEIXEN LES AJUDES
5510
5520
5530
5590
5610
5621
5629
5630
5914
7911
7912
7990
8230
9001
9002
9003
9004
9102
9103
9311
9312
9313
9319
9321
9329

Hotels i allotjaments similars
Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada
Càmpings i aparcaments per a caravanes
Altres allotjaments
Restaurants i llocs de menjars
Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
Altres serveis de menjars
Establiments de begudes
Activitats d’exhibició cinematogràfica
Activitats de les agències de viatges
Activitats dels operadors turístics
Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests
Organització de convencions i fires de mostres
Arts escèniques
Activitats auxiliars a les arts escèniques
Creació artística i literària
Gestió de sales d’espectacles
Activitats de museus
Gestió de llocs i edificis històrics
Gestió d’instal·lacions esportives
Activitats dels clubs esportius
Activitats dels gimnasos
Altres activitats esportives
Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics
Altres activitats recreatives i d’entreteniment

