COMUNICAT D´AJUDES DE LA GVA A EMPRESES I AUTÒNOMS
La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat l'aprovació de les bases
reguladores de concessió directa d’aquestes ajudes dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les
empreses i persones treballadores en règim d’autònom de la Seguretat Social afectades per la Covid-19, per a
reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors i treballadores.
Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes amb la següent quantitat:
a. Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat
Social que, a la data de publicació d’aquest decret, disposen d’almenys un compte de
cotització amb persones treballadores en alta en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i
l’activitat econòmica de la qual es classifique en algun dels codis de la CNAE-09 que figuren
en l’annex. I la quantitat de l’ajuda ascendirà a 600€ per cada contracte laboral a jornada
completa i a 300€ per a jornada parcial, amb un límit de 12.000€
b. Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que
desenvolupen a la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la
CNAE-09 que figuren en l’annex. L’ajuda ascendirà a 600€.
Exclusions
Quedaran excloses les persones treballadores autònomes que:


Incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general
de subvencions. No obstant això, s’exonera els beneficiaris de l’obligació d’estar al corrent de les seues
obligacions
tributàries
i
amb
la
Seguretat
Social.
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,

Règim de compatibilitat
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.
La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través
del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «EMPCOV 2021 Suport a la viabilitat d’empreses i
persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid 19».
El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 4 de febrer i
finalitzarà a les 23.59 hores del dia 17 de febrer de 2021.
En la pàgina web de LABORA http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ ajudesfoment-de-l-ocupacio estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà un accés a la seu
electrònica per a formular la sol·licitud, que s’efectuarà en dos tràmits.
Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en el CREAMA, a través de la
xarxa d'Agències de Desenvolupament Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego,
Teulada-Moraira i Xàbia.

ANNEX
CNAE-09 als quals es dirigeixen les ajudes
5510 Hotels i allotjaments similars
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes
5590 Altres allotjaments
5610 Restaurants i llocs de menjars
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
5629 Altres serveis de menjars
5630 Establiments de begudes
5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica
7911 Activitats de les agències de viatges
7912 Activitats dels operadors turístics
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests
8230 Organització de convencions i fires de mostres
9001 Arts escèniques
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
9003 Creació artística i literària
9004 Gestió de sales d’espectacles
9102. Activitats de museus
9103. Gestió de llocs i edificis històrics
9311 Gestió d’instal·lacions esportives
9312 Activitats dels clubs esportius
9313 Activitats dels gimnasos
9319 Altres activitats esportives
9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics
9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment

COMUNICADO DE AYUDAS DE LA GVA A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
La Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha publicado la aprobación
de las bases reguladoras de concesión directa de estas ayudas dirigidas a apoyar a la viabilidad económica de
las empresas y personas trabajadoras en régimen de autónomo de la Seguridad Social afectadas por la Covid19, para reforzar su continuidad y posibilitar el mantenimiento de sus trabajadores y trabajadoras.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas con la siguiente cantidad:
a) Las empresas y personas encuadradas en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social
que, a la fecha de publicación de este decreto, disponen de al menos una cuenta de cotización con personas
trabajadoras en alta en el ámbito de la Comunidad Valenciana y la actividad económica de la cual se clasifique
en alguno de los códigos de la CNAE-09 que figuran en el anexo. Y la cantidad de la ayuda ascenderá a 600€
por cada contrato laboral a jornada completa y a 300€ para jornada parcial, con un límite de
12.000€
b) Las personas encuadradas en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social que
desarrollan en la Comunidad Valenciana una actividad económica clasificada en alguno de los códigos de
la CNAE-09 que figuran en el anexo. La ayuda ascenderá a 600€.
Exclusiones
Quedarán excluidas las personas trabajadoras autónomas que:


Incurran en alguna de las prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley general
de subvenciones. Sin embargo, se exonera los beneficiarios de la obligación de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Con la excepción de la bonificación de cuotas a
la Seguridad Social y de la prestación extraordinaria estatal para trabajadores autónomos afectados
por la crisis ocasionada por la Covid-19,

Régimen de compatibilidad
Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entidad, pública o privada, nacional, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
La solicitud se presentará de manera telemática en la sede electrónica de la Generalitat Valenciana, a
través del procedimiento habilitado a tal efecto y denominado «EMPCOV 2021 Apoyo a la viabilidad de
empresas y personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la Covid 19».
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 09.00 horas del día 4 de febrero y
finalizará a las 23.59 horas del día 17 de febrero de 2021.
En la página web de LABORA http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/
ayudes-fomento-de-l-ocupacio estará disponible la información sobre la convocatoria y se habilitará un
acceso en la sede electrónica para formular la solicitud, que se efectuará en dos trámites.
Las personas interesadas en estas ayudas pueden obtener toda la información en el CREAMA, a través de la
red de Agencias de Desarrollo Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, TeuladaMoraira y Jávea.

