
 

AJUDES URGENTS A PERSONES TREBALLADORES EN RÈGIM 

D’AUTÒNOM AFECTADES PER LA COVID-19 (DECRET 44/2020, DE 3 D’ABRIL) 

  

PERSONES BENEFICIÀRIES I REQUISITS 
(art. 3) 
 
- Haver figurat ininterrompudament 

d’alta en el RETA durant, almenys, el 
període comprés entre el 31 de 
desembre de 2019 i el 14 de març de 
2020. 

- Haver suspés 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 de la mitjana 
facturada en el semestre natural 
anterior a la declaració de l’estat 
d’alarma. Quan la persona sol·licitant 
no porte d’alta els 6 mesos naturals 
exigits per a acreditar la reducció dels 
ingressos, la valoració es durà a terme 
tenint en compte el període d’activitat. 

 
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I 
DOCUMENTACIÓ (art. 5 i 6) 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds 
s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 8 d’abril de 
2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 4 de 
maig de 2020. 
 
Documentació: 
 
a) Certificat de situació en el cens d’activitats 
econòmiques de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.  
b) Declaració responsable relativa als requisits 
exigits.  
c) Model de domiciliació bancària.  
d) En cas de no disposar de signatura electrònica 
i actuar mitjançant representant, s’aportarà 
formulari relatiu a la representació.  
e) Declaració responsable de les ajudes de 
minimis concedides a la persona sol·licitant 
durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant 
l’exercici fiscal en curs, així com d’altres ajudes 
estatals per a les mateixes mesures de 
finançament de risc.  

IMPORT DE LES AJUDES (art. 4) 
 
 
- 1.500 euros per a les persones 

obligades a la suspensió 
d’activitats pel Reial decret 
463/2020. 
 

- 750 euros per a la resta. 

INCOMPATIBILITATS (art. 12) 
 
 
Amb l’excepció de la bonificació de quotes 
a la Seguretat Social i de la prestació 
extraordinària estatal per a treballadors 
autònoms afectats per la crisi ocasionada 
per la Covid-19, aquestes subvencions són 
incompatibles 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. 

Telèfon d’atenció telefònica AODL Favara: 609 10 35 68 

ENLLAÇ AL PROCEDIMENT: http://www.labora.gva.es/va/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%2Fca%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 

 


