
INFORMACIÓ
Ajudes directes Generalitat

Autònoms COVID-19
Decret 44/2020, de 3 d'abril del Consell:

bases reguladores de les ajudes urgents de 
concessió directa a persones treballadores en

règim d'autònom Covid-19.
(DOGV núm. 8782, de 04/04/2020))



Persones treballadores autònomes, incloent les persones que siguen
autònoms societaris

Qui pot sol·licitar l'ajuda directa per a autònoms?

Autònoms/as a domicili fiscal a la Comunitat Valenciana

Autònoms/as que es troben al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social i Hisenda

La concessió d'aquestes ajudes no requerirà justificació, excepte l'aportada
juntament amb la sol·licitud, sense perjudici dels posteriors controls que puguen
establir-se a posteriori.

Pressupost provincia de València: 29 milions d'euros



Haver hagut de suspendre l'activitat segons l'RD 463/2020 de
14/03/2020, o en cas d'haver-la mantingut, haver reduït almenys un
75% la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda,
respecte a la mitjana del semestre anterior a la declaració de l'estat
d'alarma. Si la persona sol·licitant, no porta en alta els 6 mesos anteriors,
per a acreditar la reducció d'ingressos, la valoració es durà a terme tenint
en compte el període d'activitat.

Requisits i obligacions per a presentar la sol·licitud
Haver figurat en el règim especial de treballadors autònoms almenys
entre el 31/12/2019 i el 14/03/2020, ininterrompudament.

Mantindre la continuïtat de l'activitat mínim 3 mesos, a comptar des del
dia després de quedar sense efecte la suspensió de l'activitat.



Complir amb les obligacions en matèria de transparència

Altres obligacions regulades en l'art. 10 del Decret 44/2020

Comunicar l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa fi

Sotmetre's a actuacions de control financer previstes per la Llei.



Persones autònomes que van obtindre rendiments nets de la seua
activitat econòmica durant l'exercici 2019, superiors a 30.000 €

Qui estan exclosa/as d'aquestes ajudes?

Persones autònomes que el 14/03/2020 anaren perceptores de la prestació
per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament
d'activitat

Persones que el 14/03/2020 o en data posterior foren treballadores per
compte d'altre

Persones que incórreguen en alguna prohibició prevista per la Llei
General de subvencions (apartats 2 i 3 de l'art. 13 de la LGS)



Resta de casos, inclosos en la
present convocatòria (apartat
"Requisits i obligacions per a
presentar la sol·licitud-punt 2"
d'esta presentació)

1 .500  EUROS

750  EUROS

Persones autònomes
obligades a la suspensió
d'activitats pel RD 463/2020

Import d'estes ajudes



Compatibilitats

Compatible amb la bonificació de quotes a la Seguretat Social

Compatible amb la prestació extraordinària estatal per a treballadors
autònoms afectats per la crisi del COVID-19

És incompatible amb qualsevol altra ajuda, subvenció, ingrés o recurs per
a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat
pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals

Incompatibilitats



Termini de presentació

S'inicia el 8 d'abril de 2020 a les 9.00 h

Finalitza el 4 de maig de 2020 a les 9.00 h

Les ajudes s'atorgaran per ordre de presentació de sol·licitud
(expedient complet), fins a esgotar el crèdit disponible (vore
apartat de tramitació)

En cas que diverses sol·licituds es presenten al mateix temps,
es prioritzaran les presentades per persones amb diversitat
funcional, i en defecte d'això, per dones.



Tramitació

Presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat
Valenciana, a través del procediment  «EAUCOV 2020 Ayuda
extraordinaria a personas trabajadoras autónomas Covid-19",  el
formulari abreujat disposat en la seu electrònica

Fase 1

Inici de sol·licitud amb dades bàsiques de la persona interessada

El sistema assigna data i hora per a completar la sol·licitud

La informació, documentació i accés a la seu electrònica, estarà
disponible en la web LABORA

http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/eaucov-2020-ayuda-extraordinaria-a-personas-trabajadoras-autonomas-covid19?redirect=http%3A%2F%2Fwww.labora.gva.es%2Fes%2Fempreses%2Fbusque-ajudes-subvencions%2Fajudes-foment-de-l-ocupacio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eLgUuSsd70Zp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/eaucov-2020-ayuda-extraordinaria-a-personas-trabajadoras-autonomas-covid19?redirect=http%3A%2F%2Fwww.labora.gva.es%2Fes%2Fciutadania%2Fbusque-ajudes-subvencions%2Fajudes-foment-de-l-ocupacio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eLgUuSsd70Zp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3


Completar documentació en la data i hora indicada (important estudiar
atentament i tindre a punt el llistat de "Documentació a aportar"):

Si mancada documentació es podrà aportar en una data posterior,
però es prendrà com a data de presentació de l'ajuda la data en
què es complete la documentació

Fase 2

Si tot està correcte, es pren com a data del dia d'inici de sol·licitud
(la fase 1)



Certificat de situació en el Censo de Actividades Económicas de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria

Documentació a aportar

Declaració responsable relativa als requisits exigits

Domiciliació bancària (segons model)

Declaració d'ajudes de mínimis (segons model)

Si no disposa de signatura electrònica i actua amb representant,
formulari relatiu a la representació (segons model)

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G309.shtml
http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166175646/HOR0003E.pdf/5eb2c3eb-27ce-42ce-b06d-0c4ef18201bc
http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166175646/HOR0004E.pdf/ec67307b-97b3-42b3-a96d-09ad1b44fc58
http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166175642/EMP0540E.pdf/108b428f-bdbc-417c-9e58-5b9c42d82c02


Documentació a aportar
Excepte declaració expressa en contra, la persona sol·licitant autoritza a
LABORA a recaptar les següents dades, pels mitjans habilitats per a això
(en cas de no autoritzar-ho, la persona sol·licitant haurà d'aportar estes
dades)

Identitat de la persona física sol·licitant, i en el seu cas, del seu representant
Vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social

Certificació positiva de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de la
Tresoreria competent en hisenda i de la Tresoreria de la Seguretat Social,
de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social

Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, relativa els
rendiments de l'activitat econòmica, domicili fiscal i qualsevol altre requisit



Guarda tota la documentació que has de presentar en el disc dur del teu
ordinador i en format pdf

Consells per a presentar la teua sol·licitud

Si no tinc signatura electrònica avançada
La sol·licitud la pot presentar en el teu nom, qualsevol persona
física o jurídica que sí que dispose de signatura electrònica
avançada.

Has de presentar el formulari relatiu a la representació, signat per
la persona autònoma que realitza la sol·licitud, preferiblement, en
format pdf. També s'admet format d'imatge (jpg o similar)

http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166175642/EMP0540E.pdf/108b428f-bdbc-417c-9e58-5b9c42d82c02


Consells per a presentar la teua sol·licitud

Si no tens signatura electrònica avançada POTS DEMANAR-LA EN LA CLAU
seguint estes indicacions:

Demana cita prèvia per whatsapp al 661 733 247
Indica el teu nom i cognoms i el DNI i et respondran al facilitant-te
l'hora tan prompte com siga possible
T'atendran per a expedir la firma del 8 al 17 d'abril ambdós inclosos
(nomes dies laborables) en horari de 10.30 a 13 h.
 
 

 
 
No s'atendrà sense cita. El telèfon és exclusiu per a demanar cita per a expedir
la firma electrònica.



 

 

 

 

Més informació: IDEA 96 245 51 01
 

 
 

 

Si tens dubtes...
POTS  CONSULTAR  EN  ESTE  TELÈFON  GRATUÏT    

 

900 35 31 35
Accés a "Preguntes més freqüents"

De 09:00 a 14:00H




