
  

EAUCOV 2020
 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes

 de la Comunitat Valenciana afectades per la Covid-19

Compatible amb la prestació extraordinària estatal per a persones treballadores autònomes 
afectades per la crisi ocasionada per la Covid-19

Quantia de l’ajuda

- 1.500 euros per suspensió d'activitats pel Reial decret 463/2020, de 14 de març
- 750 euros per a la resta.

Requisits

a) Alta en el RETA entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.

b) Haver suspés l'activitat o haver reduït la facturació almenys un 75 per cent  com a 
conseqüència de l’Estat d’Alarma

c) Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

#QuedatACasa             #TotAniràBé
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Presentació de sol·licituds

Presentació de manera telemàtica a través del procediment denominat EAUCOV2020
LABORA: https://cutt.ly/VtF2lRZ
Imprescindible disposar de signatura electrònica avançada o bé amb representació a través de 
persona que sí que dispose d'ella.

On puc sol·licitar la signatura electrònica avançada?

A l'Ajuntament d'Almussafes (Telèfon 96. 178. 20. 50) et donaran cita per a anar a tramitar-la
Necessitaràs el DNI i un correu electrònic.



  

EAUCOV 2020
 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes

 de la Comunitat Valenciana afectades per la Covid-19

Termini de Sol·licitud

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.

Sol·licitud

La sol·licitud es realitzarà en dues fases:
1.- Sol·licitud breu, una vegada emplenada es donarà una data i hora concreta per a emplenar la sol·licitud 
completa
2.- Sol·licitud completa, es completarà en la data i hora designada

Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud

Important: cal tindre tota la documentació emplenada i preparada per a presentar-la en la data 
i hora designada per a la sol·licitud completa

a) Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària.

MODELS DESCARREGABLES EN LABORA https://cutt.ly/VtF2lRZ
b) Declaració de minimis
c) Domiciliació bancària.
d) Annex Representació tramitació telemàtica (cas de no disposar de signatura electrònica i actuar 

mitjançant representant)

+ INFO:
LABORA:  https://cutt.ly/VtF2lRZ     TELÈFON LABORA: 900353135
ADL ALMUSSAFES: 961782215
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