
ACTUALITZAT A 15/2/2021

AJUDES  ECONÒMIQUES  PER  A  LES  PERSONES  TREBALLADORES  PER  COMPTE  PROPI  O
AUTÒNOMES,  BENEFICIÀRIES  DE  LES  PRESTACIONS  EXTRAORDINÀRIES  COVID-19  DE  LA
SEGURETAT SOCIAL, EN ELS MESOS DE GENER I/O FEBRER DE 2021.

MOLT IMPORTANT: CONSULTAR EL DOCUMENT D'INFORMACIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ DE LES
AJUDES TRACOV 2021 QUE FIGUREN EN LA WEB DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE,
SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL.

LA INFORMACIÓ INCORPORADA SOBRE LA VERSIÓ ANTERIOR ES TROBA RESSALTADA EN COLOR
BLAU.

Quins requisits han de reunir-se per a poder sol·licitar la subvenció?

1. Seran beneficiàries de les ajudes les persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia amb la
condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries Covid-19 de la Seguretat Social, en els
mesos de gener i/o febrer de 2021.

2. Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

3.  No podran obtindre la  condició de beneficiàries  les  persones en les quals  concórrega alguna de les
prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.  No  obstant  això,  ateses  les  excepcionals  condicions  concurrents  així  com  a  la  finalitat  i
destinataris de les subvencions, s'exceptua l'aplicació de les prohibicions establides en l'apartat 2, e) de
l'article 13 de la Llei 38/2003. Tampoc serà aplicable en el pagament d'aquestes ajudes el requisit establit en
el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 171 de la Llei 1/2015, de la Generalitat.
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LES QÜESTIONS QUE FIGUREN A CONTINUACIÓ ES REFEREIXEN EXCLUSIVAMENT A LES PERSONES
AUTÒNOMES  QUE  REUNISQUEN  ELS  REQUISITS  EXIGITS  PER  A  PODER  OPTAR  A  AQUESTES
AJUDES, SEGONS CONSTEN EN LA PREGUNTA ANTERIOR.

A quines prestacions extraordinàries es refereix l'article 1 i  4 del Decret 22/2021, de 5 de febrer, del
Consell?
Les ajudes es dirigeixen a aquells autònoms que es troben percebent de la mútua o l'entitat gestora en els
mesos de gener i/o febrer de 2021, qualsevol prestació extraordinària, anàloga a la de cessament d'activitat,
per a aquells casos en què es van veure obligats a suspendre la seua activitat o van veure afectats els seus
negocis per una reducció considerable en la facturació, a conseqüència de les mesures preses per la COVID-
19.

El  Reial  decret  llei  2/2021,  de 26 de gener,  de reforç i  consolidació  de mesures  socials  en defensa de
l'ocupació, recull en el seu Títol II, noves mesures de suport als autònoms. Aquest Reial decret llei té per
objecte efectuar els ajustos necessaris per a mantindre les mesures de suport que s'havien establit en el
Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.
Així,  a  través  d'aquest  nou Reial  decret llei,  s'han establit  les següents  noves fórmules de protecció  al
treballador autònom:

• Sol·licitud de prestació extraordinària per cessament d'activitat de suspensió temporal de l'activitat,
prestació de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària per suspensió temporal de l'activitat
anterior a 1 de febrer de 2021. (Article 13.1 Prestació extraordinària de cessament d'activitat per
suspensió  temporal,  del  Reial  decret  llei  30/2020,  de  29  de  setembre,  de  mesures  socials  en
defensa de l'ocupació.)

• Sol·licitud de prestació  extraordinària per  cessament  d'activitat  per  suspensió  temporal  de  tota
l'activitat, prestació de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària per suspensió temporal
de  l'activitat  des  de  l'1  de  febrer  de  2021.  (Article  5  Prestació  extraordinària  de  cessament
d'activitat per suspensió temporal, del Reial decret llei 02/2021, de 26 de gener, de mesures socials
en defensa de l'ocupació.)

• Sol·licitud de prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms que no puguen
causar dret  a la prestació de cessament d'activitat  compatible amb el  treball  per compte propi
previst en l'article 7 del Reial decret llei 2/2021 de 26 de gener, ni a la prestació de cessament
d'activitat ordinària regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la
Seguretat Social,  aprovat pel Reial  decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. (Article 6 del Reial
decret llei  02/2021, de 26 de gener,  de reforç i  consolidació de mesures socials  en defensa de
l'ocupació)

• Sol·licitud de prestació de cessament d'activitat compatible amb treball per compte propi. (Article 7.
Prestació de cessament d'activitat compatible amb treball per compte propi, del Reial decret llei
02/2021, de 26 de gener, de mesures socials en defensa de l'ocupació.)

• Sol·licitud de prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms de
temporada.  (Article  8.  Prestació  extraordinària  de  cessament  d'activitat  per  als  treballadors  de
temporada, del Reial decret llei 02/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials
en defensa de l'ocupació.)
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En el cas d'un autònom que haguera rebut l'any passat l'ajuda EAUCOV 2020 (Ajuda extraordinària a
persones treballadores autònomes COVID-19) pot sol·licitar aquesta subvenció?
SI, ja que aquestes subvencions són compatibles 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. (Fins i tot és compatible amb les ajudes que puguen convocar els
Ajuntaments relacionades amb el Pla Resisteix).

Aquestes ajudes són incompatibles amb les recollides en el Decret 17/2021 de 29 de gener, del Consell
d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes a empreses i persones treballadores
autònomes dels sectors de l'hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats
artístiques, recreatives i  d'oci,  per  la  COVID-19 o per contra un autònom que complisca els  requisits
recollits en ambdues pot sol·licitar les dues?
Totes dues ajudes són compatibles entre si, fins i tot 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.

Pot accedir a la subvenció un professional autònom que cotitza en una mutualitat professional sense
estar d'alta en el RETA?
NO,  el  Decret  estableix  com  a  requisit  per  a  poder  ser  beneficiari  l'estar  enquadrat  en  el  règim  de
treballadors autònoms de la Seguretat Social.

En el cas d'autònoms societaris d'una societat, poden optar a la subvenció?
L'autònom societari podrà sol·licitar l'ajuda sempre que siga beneficiari de la prestació extraordinària per a
autònoms afectats  per  la  COVID-19,  durant  els  mesos de gener i/o  febrer  de 2021.  Podrà  sol·licitar  la
subvenció, a títol individual, i haurà d'indicar en l'Annex I les dades que se li requereixen.
La sol·licitud haurà d'efectuar-se amb el certificat digital de la persona autònoma (NO el de la societat) o, en
cas de no disposar de certificat digital propi, podrà realitzar-se mitjançant representant que requerirà la
prèvia  autorització  a  través  del  Registre  de  representants  (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-
representantes/).

En el cas d'autònoms col·laboradors poden optar a la subvenció?
L'autònom col·laborador podrà sol·licitar l'ajuda sempre que siga beneficiari de la prestació extraordinària
per a autònoms afectats per la COVID-19, durant els mesos de gener i/o febrer de 2021 i complisca amb la
resta de requisits.

Quan pot presentar-se la sol·licitud?
El termini per a la presentació de sol·licituds i documentació annexa s'iniciarà a les 09.00 hores del 15 febrer
de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 28 de febrer de 2021

Quin és el procediment per a presentar la sol·licitud?
Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat a través del
procediment https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21484&version=amp
En la pàgina web de Treball estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la
seu electrònica per a formular la sol·licitud.

La meua entitat bancària ha de certificar el meu número de compte o segellar el model de domiciliació
bancària?
El  model  actual  de  domiciliació  bancària  és  una  simple  declaració  responsable,  que  no  requereix  la
intervenció de les entitats bancàries.
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He d'aportar el model de domiciliació bancària si el compte bancari ja figura d'alta en la Generalitat?
En el cas que vosté haja rebut alguna subvenció de la Generalitat i, de resultar beneficiari d'aquestes ajudes,
desitge que se li ingresse l'import en el mateix compte bancari en la qual se li va ingressar l'ajuda anterior,
no és necessari que aportació la fulla de manteniment de tercers, però en tot cas haurà d'identificar en la
sol·licitud general de subvenció i en l'Annex I el compte que corresponga.
En qualsevol altre cas sí que haurà d'aportar-la.

Com puc sol·licitar la subvenció si no tinc signatura electrònica avançada?
Per a sol·licitar el “Tràmit un” no és necessari disposar de signatura electrònica.
Per al “Tràmit dos” sí que és necessari disposar de certificat electrònic, ben certificat electrònic propi o
mitjançant un representant, que haurà de disposar de certificat electrònic i estar inscrit en el Registre de
Representants.
En el cas que no dispose de certificat digital, per a sol·licitar la subvenció pot sol·licitar el certificat digital
seguint les indicacions que apareixen en la pàgina https://www.accv.es

Què puc fer si m'ha caducat el certificat electrònic?
La seu electrònica de la GVA només admet certificats en vigor. Haurà de renovar el seu certificat a través de
la web de la ACCV (https://www.accv.es)

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

Què ocorre si en sol·licitar la cita prèvia m'he equivocat en introduir la identificació del sol·licitant de la
subvenció (NIF/NIE)?
Haurà de tornar a sol·licitar una altra cita prèvia indicant les dades correctes perquè NO podrà sol·licitar la
subvenció en el  “Tràmit  dos” si  el  CIF/NIF indicat  en sol·licitar la  cita prèvia no coincideix  amb el  que
s'introduïsca en efectuar la sol·licitud en el “Tràmit dos”

En el cas d'una comunitat de béns que SÍ QUE compta amb treballadors poden optar a la subvenció la
comunitat de béns i els socis comuners?
La comunitat de béns no pot optar a la subvenció, ja que l'article 11 de la Llei General de Subvencions
estableix que les comunitats de béns solament podran ser beneficiàries de subvencions quan es preveja
expressament en les bases reguladores i el Decret que regula aquestes ajudes no conté cap previsió sobre
aquest tema.
Ara bé, cada soci comuner, si està enquadrat en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social i
desenvolupa en la Comunitat Valenciana una activitat econòmica, podrà efectuar una sol·licitud. (S'haurà de
sol·licitar una cita prèvia a títol individual per a cada soci comuner que pretenga sol·licitar la subvenció).

La  present  informació  té  exclusivament  caràcter  il·lustratiu,  per  la  qual  cosa  no  originarà  drets  ni
expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre
a les instruccions específiques.
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