AJUDES I MESURES AUTONÒMIQUES I ESTATALS DIRIGIDES A
EMPRESES I AUTÒNOMS PER A FER FRONT A LA CRISI
ECONÒMICA PROVOCADA PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID19.

MESURES AUTONÒMIQUES
•

Ajudes per a autònoms

La Generalitat Valenciana, en el DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, estableix mesures
urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter
tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l’impacte de la COVID-19. Les
bases de regulació d’aquestes ajudes estan establertes en el DECRET 44/2020, de 3 d’abril.
Aquestes ajudes s’atorgaran en règim de concessió directa a les persones treballadores
autònomes de la Comunitat Valenciana, inclosos els socis de cooperatives de treball
associats, per a disminuir els ingressos derivats de la declaració de l’Estat d’alarma.
Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits:
-

Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors
autònoms durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el
14 de març de 2020.

-

Haver reduït l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial
decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la
facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75
per cent respecte a la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la
declaració de l’Estat d’Alarma.

Quan la persona que sol·licita no porta d’alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la
reducció d’ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.
-

Tindre domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

Queden exclosos les persones treballadores autònomes que:
-

El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la
corresponent a la protecció per cessament d’activitat, regulada en l’article 327 i
següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

-

El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadors per compte d’altri.

-

Van obtindre rendiments nets de la seua activitat econòmica superiors a 30.000 € en
l’exercici 2019.

-

Incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en la Llei General de
Subvencions.

La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a 1.500 euros en concepte de lucre
cessant per a les persones treballadores en règim d’autònom obligades al tancament com
a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març; i de 750 euros per a la resta de
casos.
L’import global màxim de les ajudes a concedir per la Generalitat Valenciana ascendeix a
57.500.000 euros.

Forma i termini de presentació de sol·licituds
La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat
Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat “EAUCOV 2020
Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes COVID-19”.
Per a tramitar aquesta ajuda cal entrar en la pàgina:
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-locupacio
Nota: Per a tramitar la sol·licitud s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, o
en cas de no tindre’n, acudir a la representació a través de persona que sí que en dispose,
acreditant la representació.
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà a les 9.00 h del dia 8 d’abril de
2020, i finalitzarà a les 9.00 h del dia 4 de maig de 2020.

•

Avals IVF

A fi que les empreses valencianes disposen de liquiditat es destinen 17 milions d’euros
perquè l’IVF puga reforçar la labor de prestació d’avals.
Alhora, s’adoptaran mesures tendents a facilitar les condicions de repagament dels crèdits
ja concedits per l’entitat i es modificaran les condicions de les seues línies de finançament
bonificades perquè, a més d’anar dirigides al finançament de projectes d’inversió, també
puguen cobrir necessitats de liquiditat lligades a la reposició de capital circulant.

L’IVF podrà destinar els beneficis de l’exercici anterior a la bonificació del finançament que
concedisca en el present exercici. D’aquesta manera, podrà atorgar als titulars dels seus
préstecs una bonificació de fins al 30% del capital i podent igualment bonificar el cost dels
avals atorgats per entitats financeres a autònoms amb domicili social o operatiu a la
Comunitat Valenciana.

Així mateix, l’IVF podrà concedir crèdits sense interés o amb interés inferior al del mercat.
Aquestes operacions financeres es regiran per la seua normativa específica i estaran
subjectes a dret privat.

•

Mesures tributàries

En l’ordre tributari, s’ampliaran, fins a un mes comptat des del dia en què es declare la fi de
la vigència de l’estat alarma, els terminis per a la presentació i pagament de les
autoliquidacions dels impostos sobre Successions i Donacions i sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, així com els dels Tributs sobre el Joc, que
hagen finalitzat durant la vigència d’aquest estat d’alarma.

MESURES ESTATALS
•

Prestació per cessament d’activitat

El REIAL DECRET LLEI 8/2020 estableix la possibilitat, per als treballadors per compte propi
o autònoms, de sol·licitar la prestació per cessament d’activitat. També poden sol·licitar la
prestació els treballadors per compte propi o autònoms que hagen vist reduïda la facturació
corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte
a la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’Estat d’Alarma.
Aquesta prestació serà equivalent al 70% de la base reguladora de l’autònom. Pot acollir-se
qualsevol persona que es trobe en el RETA, ja siga persona física, soci d’una societat,
administradors, soci de cooperativa, soci de comunitat de béns, familiar col·laborador, etc.

Sol·licitud
La sol·licitud de la prestació s’ha de realitzar a través de la mútues col·laboradores. El
treballador autònom s’ha de posar en contacte amb la seua mútua col·laboradora amb la
Seguretat Social i sol·licitar-la telemàticament.

Termini
El termini per a sol·licitar la prestació és d’un mes des de l’entrada en vigor, per tant el
termini finalitza el 14 d’abril, sense perjudici que si s’acordara la pròrroga de l’Estat d’Alarma
pel Govern es poden modificar les mesures adoptades.
L’autònom que complisca els requisits tindrà dret a percebre la prestació amb efectes del
dia 14 de març de 2020.
Durant el cobrament de la prestació, la persona autònoma no pagarà les cotitzacions
socials a la Seguretat Social, i se li tindrà el període per cotitzat.

En aquest mateix RD Llei s’estableix la possibilitat de realitzar un ERTO entre els seus
treballadors, amb la finalitat d’alliberar a l’empresari de la càrrega del pagament de les
nòmines i seguretat social dels treballadors durant el temps que dure l’Estat d’Alarma.
http://www.sepe.es/homesepe/covid-19.html

•

Avals de l’ICO per a empreses i autònoms

Pel que es disposa en l’RD 8/2020, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació
Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers
de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per
a atendre les seues necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat
de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de
liquiditat.
El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un
import màxim de 100.000 milions d’euros.
En Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a
l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel
qual s’aproven les característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per a
empreses i autònoms. Aquest primer tram té un import de 20.000 milions d’euros, dels
quals el 50% es reservarà per a garantir préstecs d’autònoms i PIMES.
-

Podran sol·licitar aquests avals les empreses i autònoms afectats per la crisi de la
COVID- 19, sempre que els sol·licitants no estigueren en situació de morositat a 31
de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals es
podran sol·licitar per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en
vigor del Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març.

-

L’aval garantirà el 80% de l’import de cadascun dels nous préstecs i renovacions
d’operacions sol·licitades per autònoms i PIMES. Per a la resta d’empreses, l’aval
cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60% de les renovacions.

-

L’aval emés tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini
màxim de cinc anys.

-

El cost de l’aval, d’entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats
financeres.

-

Les empreses i persones autònomes interessades podran sol·licitar la garantia per a
les seues operacions fins al 30 de setembre de 2020. Per a això, s’hauran d’adreçar a

les entitats financeres amb les quals l’ICO haja subscrit els corresponents acords de
col·laboració.
-

Les entitats financeres es comprometen a mantindre els costos dels nous préstecs i
de les renovacions que es beneficien d’aquests avals en línia amb els costos aplicats
abans de l’inici de la crisi de la COVID-19.

-

També assumeixen el compromís de mantindre, almenys fins al 30 de setembre de
2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a
aquells clients els préstecs dels quals resulten avalats.

•

Ajornament de deute tributari

El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, en el seu capítol IV, permet l’ajornament del deute
tributari per a autònoms i PIMES, amb els següents requisits:
Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles
declaracions-liquidacions i autoliquidacions, el termini de presentació de les quals, i ingrés,
finalitze des del 12 de març de 2020 i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos
inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades reunisquen els requisits exigits per
la llei.
Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor siga persona o
entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019
Es fixen dues condicions per a l’ajornament:
1. El termini serà de sis mesos.
2. No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.
Les instruccions per a sol·licitar l’ajornament a través d’aquest enllaç:
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tr
ibutaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_presentacion_aplazamiento.pdf

•

Programa Accelera PIME

A través de l’entitat pública empresarial RED.ES es posa en marxa el Programa Accelera
PIME a fi d’articular un conjunt d’iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a
les PIMES en el curt i mitjà termini, tot destacant:
-

Creació del portal Accelera PIME, perquè aquestes es puguen informar de tots els
recursos a la seua disposició per a la seua digitalització i en concret per a aplicar
solucions de teletreball.

-

Llançament del programa Accelera PIME-Talent per a reforçar la formació de les
PIMES en solucions i eines per a la digitalització en col·laboració amb les Cambres
de Comerç i altres agents públics i privats.

-

Finançament de l’Institut de Crèdit Oficial ICO per a la compra i lísing d’equipament i
serveis per a la digitalització de la PIME i les solucions de teletreball.

Disposició Addicional Octava del RDL 8/2020.

•

Ajornament de la quota a la Seguretat Social

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, assenyala que les empreses i els treballadors
per compte propi podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la
Seguretat Social el termini reglamentari d’ingrés dels quals tinga lloc entre els mesos d’abril
i juny de 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat Social,
sent aplicable un interés del 0,5%.
Aquestes sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels deu
primers naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat.

•

Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social

El mateix Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, habilita a la Tresoreria General de la
Seguretat Social a atorgar moratòries de sis mesos, sense interés, a les empreses i els
treballadors per compte propi, que ho sol·liciten i complisquen els requisits i condicions que
s’establiran mitjançant Ordre del Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
La moratòria en els casos que siga concedida afectarà el pagament de les seues
cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, el període de
meritació de la qual, en el cas de les empreses estiga comprés entre els mesos d’abril i
juny de 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020,
sempre que les activitats que realitzen no s’hagen suspés amb ocasió de l’estat d’alarma
declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.
Les empreses hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de
cotització.
Les sol·licituds de moratòria s’hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat
Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés.

•

Mesures de suport a la industrialització

També incloses en l’RD-llei 11/2020 trobem les següents:

Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME.
Devolució de despeses i concessió d’ajudes per cancel·lació d’activitats de promoció del
comerç internacional i altres esdeveniments internacionals.
Mesures relatives al projecte EMPRENDETUR.
Flexibilització en matèria de subministraments.

•

•

Ajornament extraordinari del calendari de reembossament en préstecs
Concedits per Comunitats Autònomes i Entitats Locals a empresaris i
autònoms afectats per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
(RD-llei 11/2020)
Flexibilització en matèria de subministraments

En el seu Cap II, Secc 2a, l’RD-llei 11/2020, permet a les empreses i autònoms sol·licitar la
suspensió temporal o modificar els seus contractes de subministrament elèctric o de gas
natural, o les pròrrogues d’aquests contractes, a fi d’adaptar els seus contractes a les seues
noves pautes de consum, sense que procedisca cap càrrec en concepte de penalització.

El treballador per compte propi, o autònom, s’ha de posar en contacte amb l’empresa
subministradora dels serveis d’electricitat o gas.
Per a qualsevol aclariment i informació de les ajudes i mesures, pot contactar amb els
telèfons:
900 35 31 35 València Generalitat Valenciana
667 75 05 44 AFIC-Oliva

