PREGUNTAS FRECUENTES
AUTÓNOMOS?
CONSULTA AQUÍ LAS

SOBRE LA SOLICITUD DE AYUDAS

Actualitzat a 14 d’abril de 2020

#COVID19

AJUDES URGENTS AlS AUTÒNÓMS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AFECTATS
PER LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA
COVID-19
Quins requisits han de reunir-se?
Els requisits exigits per a obtindre l’ajuda són:
a. Haver estat d’alta de manera ininterrompuda en el
Règim Especial de Treballadors Autònoms com a mínim
entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de
2020.
b. Haver suspés l’activitat com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma 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.
c. Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.
d. Haver obtingut rendiments nets de l’activitat econòmica en 2019 de fins a 30.000 euros.

Puc accedir a la subvenció si m’he donat d’alta en
el RETA en 2020?
S’exclou les altes en el RETA produïdes en 2020, per ser
destinatàries del programa de subvencions *EAUTOE 2020.
Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu ús
a través de la creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors.

Puc accedir a la subvenció si a més d’autònom
m’ha contractat una altra empresa?
Existeix una exclusió si el 14 de març de 2020 o data posterior has sigut treballador per compte d’altri, amb indepen-

dència de la jornada de treball, de la duració del contracte
o de la modalitat contractual.

Què succeeix si em trobava en excedència com a
treballador per compte d’altri?
Els supòsits d’excedència no determinen l’extinció del
contracte de treball sinó la seua suspensió. Per tant, es
mantindria la causa d’exclusió.

Poden accedir a la subvenció els treballadors autònoms de tots els sectors d’activitat?
Per subjectar-se al règim de minimis , no podran rebre la
subvenció els treballadors autònoms dels sectors de la
pesca, l’aqüicultura i la producció primària de productes
agrícoles (consultar la llista de l’annex I, que figura en la
normativa).

Pot accedir a la subvenció qualsevol tipus de treballador autònom?
Amb l’excepció dels treballadors autònoms agraris, el
Decret no estableix cap exclusió referent a això. Per tant,
podrà accedir a la subvenció qualsevol tipus de treballador
autònom, inclosos els societaris (amb independència de la
naturalesa jurídica de la societat), els col·laboradors i els
econòmicament dependents.

Pot accedir a la subvenció un professional autò-

nom que cotitza en una mutualitat professional
sense estar d’alta en el RETA?
No, el Decret estableix com a beneficiaris exclusivament als
treballadors d’alta en el RETA.

Es pot accedir a les subvencions d’una altra administració per a la mateixa finalitat?
La subvenció de la Generalitat només és compatible amb la
bonificació de quotes a la Seguretat Social i amb la prestació extraordinària per a treballadors autònoms afectats per
la crisi ocasionada per la *COVID-19, convocada per l’Estat.
No obstant això, les subvencions dels ajuntaments o altres
entitats amb aquest mateix objecte són incompatibles.

nex II relatiu a la representació. En tot cas, aquest imprés
haurà d’anar signat fins i tot a mà pel treballador autònom
i podrà ser adjuntat, preferentment, en format pdf; si no
fora possible, també s’admetria en imatge.

Què puc fer si m’ha caducat el certificat electrònic?
La seu electrònica de la GVA només admet certificats en
vigor. No obstant això, els certificats que van caducar a
partir del 14 de març de 2020 poden renovar-se telemàticament a través de la web de la *ACCV.

La meua entitat bancària ha de certificar el meu

Puc optar a la subvenció sent autònom societari si
la meua societat és beneficiària d’una altra subvenció per a la mateixa finalitat?
Existiria una incompatibilitat per coincidir el fet subvencionable.

La subvenció és compatible amb els crèdits de
l’ICO o IVF?
Són compatibles per tindre diferent objecte.

Quan puc presentar la sol·licitud?
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.

Quin és el procediment per a presentar la sol·licitud?

número de compte o segellar el model de domiciliació bancària?

Pot consultar la web de *LABORA on es detalla el procediment.

El model actual de domiciliació bancària és una simple
declaració responsable, que no requereix la intervenció de
les entitats bancàries.

S’aplica a aquest procediment la suspensió dels
terminis administratius?
No s’aplica la suspensió de terminis, en acollir-se a una de
les excepcions previstes en la normativa estatal.

Com puc sol·licitar la subvenció si no tinc signatura electrònica avançada?
La sol·licitud pot presentar-la en el seu nom qualsevol persona física o jurídica que dispose de signatura electrònica
avançada. Per a això, haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’An-

He d’aportar la fulla de manteniment de tercers si
el compte bancari ja figura d’alta en la Generalitat?
No és necessari, però en tot cas haurà d’identificar el
compte que corresponga

Estic obligat a presentar el certificat d’activitats
econòmiques si no tinc certificat electrònic per a
sol·licitar-ho?

Bastarà amb declarar els epígrafs de l’IAE en els quals es
figura d’alta, i amb posterioritat a la concessió de la subvenció s’efectuaran les comprovacions pertinents.
En cap cas es tindrà en compte aquest certificat per a
determinar la data de criteri que fixa l’ordre de presentació
de les sol·licituds.

Quin criteri se seguirà per a concedir les ajudes?
Les ajudes es concediran fins a esgotar el crèdit disponible per a cada província en funció de l’ordre en què s’haja
presentat tota la documentació requerida.

Quina ajuda em correspon si exercisc diverses
activitats però només estic obligat a suspendre
alguna d’elles?
Per a optar a la subvenció màxima és suficient amb haver-se vist obligat a suspendre una de les activitats que
s’exercien.

Quantes sol·licituds puc presentar?
S’admet una ó*nica sol·licitud per persona. Encara que la
seua empresa compte amb diversos centres de treball o
realitze diverses activitats suspeses, només podrà presentar una sol·licitud.

Ha de presentar-se una única sol·licitud per a tots
els membres d’una societat, cooperativa o societat que figuren d’alta en el RETA? Les declaracions
responsables i el compte bancari han de referir-se
a la societat o a la persona física?
Les ajudes es dirigeixen a les persones físiques. Per tant,
cada autònom haurà de presentar la seua pròpia sol·licitud
individual. Totes les declaracions responsables (compte
bancari, ajudes de minimis, estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, etc.) han de
referir-se a la persona física. Únicament correspondrà a
l’entitat la declaració relativa a la facturació i el certificat
censal d’activitats econòmiques.

Poden ser beneficiaris els socis d’alta en el règim
general?
No, és necessari figurar d’alta en el RETA.

Només s’entenen suspeses les activitats relacionades en el Reial decret 463/2020, de 14 de

març, o també les que se’l seu *supendieron amb
posterioritat?
S’inclouen totes les activitats relacionades en el Reial
decret 463/2020, de 14 de març, així com qualsevol altra
que haguera sigut suspesa per la normativa de desenvolupament dictada fins a la data de publicació del Decret
Autonòmic.

Com acredite la disminució d’ingressos superior
al 75% a conseqüència de la declaració de l’estat
d’alarma? I si tribut pel sistema de mòduls i no
estic obligat a portar comptabilitat?
En el moment inicial de la sol·licitud, n’hi ha prou amb una
declaració responsable on es faça constar aqueixa circumstància. Aquest i qualsevol altre requisit serà comprovat
amb posterioritat a la resolució de concessió de l’ajuda,
podent el sol·licitant ser requerit per a aportar la documentació corresponent.

Quines dates he de tindre en compte per a determinar la disminució d’ingressos?
La comparativa ha de fer-se entre el mes anterior a la
presentació de la sol·licitud (per exemple, si es presenta
el 8 d’abril, es tindrà en compte el període comprés entre
el 8 de març i el 7 d’abril) i el semestre natural anterior a
la declaració d’alarma, és a dir, entre el 14 de setembre de
2019 i el 13 de març de 2020.

En la declaració d’ajudes de minimis, que dades
he d’indicar si sóc autònom societari, els de la
societat o els personals?
La declaració d’ajudes de minimis, el document HOR0004E
Declaració de minimis de l’expedient va referida al sol·licitant, el treballador autònom, que és qui rebrà la subvenció

i qui aquesta subjecte als limites d’imports de les ajudes de
minimis.
En cas d’autònoms societaris, l’activitat a tindre en compte
per a saber si pel sector d’activitat poden o no tindre dret a
les ajudes, és l’activitat de la societat.

En el cas d’autònoms col·laboradors, societaris i
comunitats de béns, el certificat censal d’IAE seria
el de l’autònom o el de la societat?
En aquests casos el certificat a presentar és el de l’entitat
de la qual l’autònom és soci, comuner o col·laborador. En
cas de no poder aportar-la per no disposar d’ella en el moment de la presentació, podrà aportar-se en un moment
posterior sense que això penalitze ni afecte la data en què

net anual de l’activitat 2019 fins a 30.000€, serà el corresponent a les retribucions netes que obtinga el soci de la
societat.
En el cas de l’autònom societari amb factura a la societat
, la reducció del 75% s’entén que és de la facturació de la
societat, que és la que ha mantingut la seua activitat, però
ha vist disminuïts els seus ingressos.
En el cas de l’autònom societari amb factura a la societat,
el rendiment net anual 2019, és de l’activitat professional
del soci.

El rendiment net és el de l’activitat de l’empresa
o el de les nòmines brutes de l’autònom?o cal
atendre els dos?
El rendiment net no és el de l’empresa, sinó el de l’autònom, ja siga el seu rendiment net del treball (en cas de
percebre nòmina) o el seu rendiment net d’activitat professional, que pot obtindre del model 180 del quart trimestre
del 2019 o bé el model 190 presentat per a l’exercici 2019,
segons com siga el cas.

La subvenció EAUCOV2020 , és incompatible amb
l’ajuda de l’ajuntament RE ACTIVA 2020? En el
cas d’autònoms societaris seria compatible si una
es va presentar la sol·licitud, a través del tramite telemàtic
ajuda l’ha sol·licitada la societat i l’altra la sol·licita
Aportació de documentació a un expedient obert de LABO- la persona física?
RA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Els treballadors autònoms societaris, Com es pot
justificar la situació censal de l’administrador?
La situació censal a aportar en aquests casos és la de la
societat en la qual s’integren

L’ajuda és incompatible amb qualsevol altra ajuda per a la
mateixa finalitat, com és la de l’Ajuntament de València.
Únicament és compatible amb la prestació extraordinària
per cessament d’activitat dels autònoms afectats per la
declaració de l’estat d’alarma a conseqüència de la crisi
sanitària del COVID19.

Si presenta l’ajuda un autònom societari, o un soci
La subvenció de la Generalitat és incompatible amb qualsed’una comunitat de béns o societat civil, quins
vol altra ajuda pels mateixos fets. Independentment que la
ingressos prendran com a referència? els de la
sol·licite el soci o la pròpia societat. El fet subvencionable
societat o els de l’autònom societari?
Els rendiments a tindre en compte són els del soci, ja
siguen retribucions, rendiments d’activitat professional o
imputació de beneficis.
En el cas de l’autònom societari amb nòmina, la reducció
de 75% s’entén que és de la facturació de la societat.
En el cas de l’autònom societari amb nòmina, el rendiment

és el mateix, el cessament d’activitat o la disminució d’ingressos (de la societat), per la qual cosa resulten incompatibles.

Pot accedir a la subvenció qualsevol tipus de treballador autònom?
Amb l’excepció dels treballadors autònoms agraris i de la
resta de sectors previstos en el Reglament UE d’ajudes de

minimis, el Decret no estableix cap exclusió referent a això.
Per tant, podrà accedir a la subvenció qualsevol tipus de
treballador autònom, inclosos els societaris (amb independència de la naturalesa jurídica de la societat), els col·laboradors i els econòmicament dependents
En RD 44/2020 de 3 d’abril en l’art. 6 Documentació que ha
d’acompanyar a la sol·licitud, al punt 1 diu:
1.Juntament amb la sol·licitud, s’aportarà la següent documentació:
a.Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
En el cas d’un autònom societari, d’una activitat empresarial, l’autònom treballador, no té obligació d’estar d’alta en
el cens d’activitats, cosa que si compleix l’empresa en la
qual treballa.

munitat Valenciana afectats per la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19. En cas afirmatiu,
hauria de presentar el certificat de situació censal
del titular de l’activitat?
Si pot sol·licitar l’ajuda. El certificat de situacion censal a
aportar serà el del titular de l’activitat, ja siga el de l’autònom empresari persona física o el de l’entitat, en cas de
societats, comunitats de béns o cooperatives.

És compatible amb l’ajuda sol·licitada a través de
les mútuas?
SI, l’únic ingrés compatible amb aquesta subvenció és la
prestació extraordinària per cessament d’activitat dels

En aquest cas el certificat de situació censal serà el la de la
societat per a la qual treballa.
En el cas dels autònoms societaris, autònoms col·laboradors i econòmicament dependents s’ha de tramitar l’ajuda
per part de l’autònom amb el seu certificat digital o amb el
de la persona jurídica que és qui té l’activitat?
L’ajuda es tramita amb el certificat digital de l’autònom (o
el seu representant, si no tinguera certificat digital), encara
que alguns de les dades (sector d’activitat, situació censal,...) vénen referits a la societat o entitat.

autònoms afectats per la declaració de l’estat d’alarma a
conseqüència de la crisi sanitària del COVID19.

Quina documentació he de presentar per a sol·licitar l’ajuda per tancament d’activitat?

Es pot sol·licitar l’ajuda amb el certificat d’un gestor o es necessita fer personalment?

Els documents a presentar són els mateixos tant si sol·licita
l’ajuda per tancament d’activitat com per descens dels seus
ingressos de l’últim mes. És el propi sistema, a través de
l’epígraf de l’IAE de l’activitat, el que diferència entre si es
tracta d’activitats obligades a tancar o si es tracta d’altres
supòsits.

Pot sol·licitar-se amb el certificat digital d’una altra persona, sent en aqueix cas necessari signar (encara que siga
manualment) el document de representació que trobarà
en l’enllaç de tramitació de les ajudes EMP0540E Annex II.
Formulari relatiu a la representació (només en el supòsit
que la sol·licitud es presente en qualitat de representant
de la persona sol·licitant). Si no disposa d’escàner o no pot
adjuntar aquest document en format pdf, es pot aportar
mitjançant foto.

Els únics documents a aportar són els que vénen assenyalats en les instruccions de la tramitació de l’ajuda en la
pàgina web de LABORA, en el següent enllaç:
https://cutt.ly/it1iOTF

Un autònom col·laborador, familiar del titular, pot
sol·licitar l’ajuda urgent als autònoms de la Co-

En el cas d’estar donat d’alta en dues activitats en
el cens de l’Agència Tributària, si una d’elles ha
sigut declarada activitat de tancament obligatori i
en l’altra s’ha patit una minoració d’ingressos del

100% respecte al mateix trimestre de 2019. Tinc
dret a sol·licitar l’ajuda?. Com es pot fer constar
aquesta circumstància?.
Sí que pot sol·licitar l’ajuda. Haurà de fer constar els epígrafs de les seues activitats i el propi sistema ja està programat per a diferenciar si es tracta d’activitats obligades a
suspendre o si es tracta d’altres supòsits.
El decret 44/2020, articule 2, punt 2, diu: “2. Queden
excloses les persones treballadores autònomes que: a) El
14 de març de 2020 anaren perceptores (..) de la prestació
per protecció per cessament d’activitat.

Llavors, tots els autònoms de bar que han demanat el cessament d’activitat a la mútua perquè
van tancar el 14 de març, poden demanar aquesta subvenció?
Sí que poden sol·licitar-la. La prestació per protecció per
cessament d’activitat a què es refereix en la seua pregunta,
és l’anomenat “atur d’autònoms”. La prestació extraordinària per cessament d’activitat a conseqüència de la
declaració de l’estat d’alarma pel COVID19, que sol·liciten a
través de la mútua, és una prestació diferent i excepcional i
si és compatible amb la nostra ajuda.

Quan l’articule 3.2. d) del decret de les ajudes a autònoms
diu que queden exclosos els qui Incórreguen en alguna de
les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13
de la Llei General de Subvencions, s’està referint precisament als qui no estiguen al corrent en les seues obligacions
tributàries i de seguretat social.

Quina documentació cal aportar per a demostrar el 75% de disminució d’ingressos si es tracta
d’una societat que només percep comissions
d’una multinacional?
En el moment de presentar la sol·licitud unicamente es
requereix emplenar una declaració responsable on es faça
constar aqueixa disminució d’ingressos. Una vegada concedides les subvencions se li podran sol·licitar els documents
i informació necessària per a acreditar aqueixa circumstància.

Com puc descarregar-me la sol·licitud?
El procediment de sol·licitud s’explica en la pàgina web
de LABORA. La sol·licitud (Annex I) no és un document descargable sinó un formulari que haurà d’emplenar amb
certificat digital en els dies que li hagen sigut assignats després de sol·licitar cita per a tràmit telemàtic. Fins a aqueixa
data no aquesta disponible

Si l’autònom no va estar d’alta en IAE abans del
31/12/2019: disposa d’una altra ajuda?
En realitat l’alta que s’exigeix és en el RETA, no en l’IAE
(encara que també es comprova). Pot accedir a les ajudes
per a nous autònoms que trobara en la pàgina web de LABORA en el següent enllaç:
https://cutt.ly/it1iOTF

Què ocorre si en el moment de presentar la sol·licitud no s’ha rebut el certificat de situació censal
i, per tant, no es pot aportar?
La subvenció de LABORA va dirigida a tots els autònoms
que o s’han vist obligats a tancar el seu negoci o han vist
reduïts els seus ingressos de l’últim mes en mes d’un 75%
respecte al semestre anterior.

És necessari estar al corrent amb la AEAT i Seguretat Social?

No és necessari aportar el certificat de situació censal en
el moment de formular la sol·licitud, si no ha sigut possible
obtindre’l per no disposar de certificat digital. En aquests
casos podrà aportar-se en un moment posterior sense que
això penalitze ni afecte la data en què es va presentar la
sol·licitud, a través del tràmit telemàtic Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA Servei Valencià
d’Ocupació i Formació

Si no s’aporta el certificat en el moment de presentar la sol·licitud
haurà de tindre a mà la següent informació:
•
•
•

CNAE
Núm. epígraf activitat
Data d’alta en l’IAE

