AJUDES URGENTS A PERSONES AUTÒNOMES AFECTADES PER LA COVID-19 · 2020
DECRET 44/2020, de 3 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom
afectades per la Covid-19. DOGV núm. 8782 / 04/04/2020.

PERSONES DESTINATÀRIES

IMPORT, COMPATIBILITATS I
INCOMPATIBILITATS DE LES
AJUDES

Persones treballadores autònomes
de
la
Comunitat
Valenciana,
incloses aquelles persones que
siguen sòcies treballadores en
Cooperatives de Treball Associat.

Subvenció per una sola vegada de:

Província de Castelló:
Pressupost de 7 milions d'euros.

REQUISITS I OBLIGACIONS

Haver figurat d'alta en el Règim Especial
de Treballadors Autònoms almenys, entre
1.500 € per a les persones el
31/12/2019
i
el
14/03/2020
autònomes obligades a la suspensió ininterrompudament.
d'activitats pel Reial decret 463/2020.
Haver hagut de suspendre l'activitat
750 € resta de casos inclosos en la segons el Reial decret 463/2020 de
convocatòria (paràgraf 2n de l'apartat 14/03/20. En cas de mantindre-la, haver
Requisits i obligacions del present reduït almenys, un 75% la facturació
resum).
corresponent al mes anterior a la
sol·licitud de l'ajuda, respecte a la mitjana
Aquesta ajuda és compatible amb la del semestre anterior a la declaració de
bonificació de quotes a la Seguretat l'estat d'alarma. Quan la persona
Social,
i
amb
la
prestació sol·licitant no porte d'alta els 6 mesos
extraordinària
estatal
per
a naturals exigits per a acreditar la reducció
treballadors autònoms afectats per la dels ingressos, la valoració es durà a
crisi de la Covid-19.
terme tenint en compte el període
d'activitat.
Aquesta ajuda és incompatible amb
qualsevol altra ajuda, subvenció, Domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.
ingrés o recurs per a la mateixa
finalitat procedents de qualsevol Mantindre activitat mínim 3 mesos, a
administració o entitat pública o comptar des del dia en què quede sense
privada, nacional, de la Unió Europea efecte la suspensió de l'activitat.
o d'organismes internacionals.
Estar al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social i Hisenda.
Resta d'obligacions especificades en l'art.
10 de la convocatòria oficial: comunicar
l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa
finalitat, obligacions en matèria de
transparència, publicar en la web (si la
tinguera) l'obtenció d'aquesta ajuda,
complir les obligacions de transparència
en cas d'haver percebut en un any més
de 10.000€ en ajudes públiques, i
sotmetre's a control financer.

TRAMITACIÓ I TERMINI

Termini per a presentar la sol·licitud:
Inici: a les 9 h del dia 8 d'abril de
2020
Fi: a les 9 h del dia 4 de maig de
2020.
Enllaç al tràmit i documentació:
www.labora.gva.es → “EAUCOV
2020
Més info sobre el procediment
especial de sol·licitud telemàtica
Link
És necessari disposar de signatura
electrònica avançada. En cas de no
disposar-ne, haurà d'acudir-se a la
representació a través de persona
que sí que en dispose, acreditant la
representació. (model acreditació
en web labora)
EXCLUSIONS:

• Persones autònomes que el
14/03/20 eren perceptores de la
prestació per desocupació o de la
corresponent a la protecció per
cessament d'activitat

• Si el 14/03/20 o en data

posterior eren treballadores per
compte d'altri.
• Van obtindre rendiments nets
de la seua activitat econòmica en
l'exercici 2019, superiors a
30.000€.
• Incórreguen
en
alguna
prohibició prevista per la Llei
General de Subvencions.
Més informació:
Generalitat valenciana
Tel PROP 012
web LABORA
Agència Desenvolupament Local
ADL Ajuntament de Vinaròs
Tel. 964407700 (ext. 0159 o 0192)
web ADL

Aquesta informació és un resum del decret de la convocatòria, recomanem el coneixement exprés d'aquesta.
La informació obtinguda d'aquest resum no generarà cap dret ni expectativa per part de les persones interessades.

