Ajudes de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el Règim Especial
d'Autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist
especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió
d'Ucraïna per part de Rússia– PLA REACTIVA
(Actualitzat a 22/07/2022)

ÚLTIMES NOVETATS
-Les ajudes del PLA REACTIVA es estenen a tots els sectors econòmics (a tots
els epígrafs de l'IAE)
-S'amplia el termini de sol·licitud de cita prèvia fins al 29 de juliol. La nova cita
prèvia s'obrirà el 23 de juliol.
-Les sol·licituds presentades en el termini inicial són vàlides i no serà
necessària una nova sol·licitud.
-Si ja havia sol·licitat cita prèvia, però no havia presentat la sol·licitud, té dues
opcions:
1. Pot presentar la sol·licitud amb aqueixa cita prèvia ja sol·licitada (consulte
ací la cita prèvia ja sol·licitada);
2. Obtindre una nova cita prèvia a partir del 23 de juliol per a presentar la
sol·licitud (obtinga una nova cita prèvia ací)

DUBTES I PREGUNTES FREQÜENTS EN LA SEGÜENT PÀGINA
DEL DOCUMENT
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DUBTES I PREGUNTES FREQÜENTS
1. He sol·licitat cita prèvia, Quan he de presentar la meua sol·licitud?
Haurà de realitzar la seua sol·licitud, amb signatura electrònica, dins del període que
li haurà sigut assignat en el justificant descarregat en realitzar el seu tràmit de cita
prèvia.
2. Si he iniciat la meua activitat com a autònom en una data posterior al 24 de
febrer de 2022 puc demanar la subvenció?
No. Segons l’art. 1 i l'art. 4.1.a del Decret del Consell, deu estar donat/donada d'alta
en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d'abans de (o el mateix) 24 de
febrer i han de seguir donat/donada d’alta en la data de publicació d'aquesta
convocatòria (12 de juliol de 2022).
3. Treballadors autònoms societaris, membres d'una comunitat de béns o
col·laboradors.
Els treballadors autònoms societaris, col·laboradors o membres d'una comunitat de
béns poden ser beneficiaris d'aquesta ajuda si, de manera individual, com a persona
física, compleix els requisits de l'article 4.1 del DECRET 92/2022, de 8 de juliol, del
Consell (modificat por DECRETO 95/2022, de 22 de juliol, del Consell)
És a dir, el treballador autònom pot sol·licitar aquesta ajuda sempre que, com a
persona física, i independentment que siga societari o pertanga a una comunitat
de béns, estiga donat d'alta en el RETA des d'abans del 24 de febrer de 2022, es
trobe en algun epígraf de l'IAE, tinga el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana
i s'haja vist afectat econòmicament per l'increment dels costos energètics en un
import superior als 300 euros (llum, matèries primeres, carburants, costos
d'empreses de transport, matèries primeres, etc).
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En el cas que siga la societat o comunitat de béns la que estiga donada d'alta, però
no el treballador autònom com a persona física, no podrà percebre aquesta ajuda.
En qualsevol cas, la sol·licitud l'ha de realitzar el treballador autònom de manera
individual com a persona física (o, en el seu cas, a través d'un representant), però
no a través de la societat o comunitat de béns.
4. Cal aportar alguna documentació, factura o justificació de l'increment dels
costos energètics?
No cal adjuntar cap documentació. En emplenar la sol·licitud es fa constar la
declaració responsable que la persona interessada s'han vist afectada
econòmicament per un import igual o superior a 300 euros. Per a això, ha de marcar
la casella corresponent en el formulari de la sol·licitud.
5. M'he donat d'alta entre juliol de 2021 i febrer de 2022. Puc sol·licitar l'ajuda?
Com justifique l'increment de costos energètics?
Sí que pot sol·licitar-ho. Les persones autònomes han d'estar donades d'alta des
d'abans de (o el mateix) 24 de febrer de 2022 i continuar donades d'alta fins a la
publicació de la convocatòria (12/07/2022).
Els treballadors autònoms no han de justificar l'increment de costos energètics que
han patit en comparació amb 2021. És un fet que s'ha produït un increment de
costos se si es comparen els costos actuals amb els costos mitjans del mateix
període anterior, per la qual cosa algú que s'ha donat d'alta abans (o el mateix) 24
de febrer de 2022 pot sol·licitar aquesta ajuda.
6. En quin epígraf de l'IAE he d'estar d'alta?
El 22 de juliol de 2022 se amplió aquesta ajuda a tots els IAE. Per tant, ja no és un
requisit estar inclòs dins d'un determinat IAE, sinó que és suficient amb trobar-se
d'alta en algun epígraf de l'IAE vigent.
7. Quines despeses en concret són assumits per l'ajuda?
Aquestes ajudes busquen compensar l'increment de costos energètics que estan
patint totes les persones autònomes (llum, gas, carbó, gasolina, petroli o altres
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carburants) i que de manera directa o indirecta han repercutit en els seus negocis
(matèries primeres, transport, etc.).
8. Quina documentació en concret han de conservar els sol·licitants?
Les persones beneficiares hauran de conservar, tal com estableix la normativa,
durant 10 anys, tota la documentació relacionada amb aquestes ajudes, incloent les
que justifiquen l'increment de costos: factures de llum, gas, gasolina, transport,
matèries primeres, etc…
9. M'he equivocat en una dada de la sol·licitud. Com puc esmenar-ho?
Si desitja esmenar alguna dada de la sol·licitud presentada (per exemple, el número
de compte bancària), ha d'acudir al tràmit d'aportació addicional de documentació
(https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22768&version=amp) on
podrà adjuntar un document indicant quina dada desitja esmenar.
En cas d'equivocació del CNAE o naturalesa jurídica, no requereix esmena, ja que
no afecta a la validesa de la sol·licitud presentada.
El model de domiciliació bancària no s'ha d'adjuntar en cap cas. És suficient amb
indicar el número de compte en la sol·licitud.
10. Vull desistir/renunciar a la sol·licitud presentada. Com ho faig?
Ha
d'acudir
al
tràmit
d'aportació
addicional
de
documentació
(https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22768&version=amp) on
podrà adjuntar un document indicant que desitja desistir o renunciar a la sol·licitud
presentada.
11. Quines ajudes he d'incloure en la declaració responsable?
Només s'han de declarar, si s'han percebut, les ajudes que tinguen relació amb els
mateixos costos subvencionables d'aquesta ajuda (increment dels costos
energètics derivats de la invasió d'Ucraïna, per les sancions imposades per la
comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per
aquesta) i que s'hagen percebut l'any 2022.
12. Quina informació he de fer constar en la sol·licitud?
En el formulari de sol·licitud, degudament emplenat i signat, es faran constar, els
següents extrems:
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a) NIF del sol·licitant de l'ajuda.
b) Informació de domiciliació bancària en la qual es rebrà el pagament de la
subvenció.
c) Confirmar, marcant la casella corresponent, que es compleix amb els
requisits següents:
c.1) Que la persona interessada manifeste que no ha rebut ajudes per un import superior
a 35.000€ si pertany als sectors de la producció primària de productes agrícoles, la pesca
i a aqüicultura, referint-se aquest límit a import brut, abans d'impostos i altres retencions
o que no ha rebut un import superior a 400.000 € en brut, abans d'impostos i altres
retencions en la resta dels sectors econòmics.
c.2) Que les persones interessades declaren que s'han vist afectades econòmicament
per les conseqüències derivades de la invasió d'Ucraïna, per les sancions imposades per
la comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per
aquesta, per un import igual o superior a 300 euros.
c.3) Si s'han rebut altres ajudes en relació amb el que s'estableix en el Marc Nacional
Temporal relatiu a les mesures d'ajuda per a fer costat a l'economia després de la invasió
d'Ucraïna per part de Rússia, en atenció al contingut de la Decisió de la Comissió
Europea SA.102771, aprovada per decisió de la Comissió Europea el 10 de juny de
2022, així com qualsevol altra ajuda destinada als mateixos costos subvencionables.
c.4) Que la persona sol·licitant no està afectada per les sancions que la Unió Europea
haja pogut establir arran de la invasió d'Ucraïna per Rússia
c.5) Que la persona sol·licitant manifeste que compleix amb els requisits establits en
l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, General de Subvencions, a excepció
dels epígrafs e) i g).
Art. 13.2. No podran obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les
subvencions regulades en aquesta llei les persones o entitats en els qui concórrega alguna de
les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció s'exceptue per la
seua normativa reguladora:
a) Haver sigut condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn,
malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes
urbanístics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarats insolvents en
qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, llevat que en aquest haja adquirit
l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitats conforme
a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació
fixat en la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de la qual hagueren sigut declarats culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.
d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells
que ostenten la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la
Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General
de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei
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de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establits en
la mateixa o en la normativa autonòmica que regule aquestes matèries.
f) Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
h) Haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtindre subvencions conforme a aquesta o altres lleis que així ho establisquen.
i) No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en l'article
11.3, paràgraf segon quan concórrega alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels
seus membres.
j) Les prohibicions d'obtindre subvencions afectaran també aquelles empreses de
les quals, per raó de les persones que les regeixen o d'altres circumstàncies, puga
presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió,
d'altres empreses en les quals hagueren concorregut aquelles.

13. Quines obligacions tenen els beneficiaris d'aquestes subvencions?
A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei general de subvencions, els
beneficiaris tindran les següents obligacions:
a) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les
subvencions concedides, li siga requerit per l'òrgan gestor d'aquest
procediment, en aquest cas l'Agència Tributària Valenciana.
b) Comunicar a l'Agència Tributària Valenciana, la sol·licitud o obtenció
d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol
incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció
concedida.
c) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica,
de conformitat amb el que es disposa en Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la
Generalitat, de transparència, bon govern de la Comunitat Valenciana, en
cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en
una quantia superior a deu mil euros. En concret, hauran de publicar en
la seua pàgina web, si la tingueren, l'obtenció d'aquesta subvenció.
d) Les persones beneficiàries de l'ajuda tindran l'obligació de conservar tota
la documentació relacionada amb aquestes ajudes, en el termini de 10
anys a comptar des de la concessió de l'ajuda.
e) Sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles
113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei
38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres
òrgans de control.
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f) Les persones beneficiàries, quedaran obligades a sotmetre's a la
normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com
a facilitar tota la informació requerida per l'òrgan gestor de la subvenció.
14. Com ha de justificar-se l'ajuda?
D'acord amb el que s'estableix en l'article 30.7 de la Llei 38/2003, aquestes ajudes
no requeriran una altra justificació que el compliment dels requisits establits en
l'article 4, atés que la seua concessió s'efectua en atenció a la concurrència d'una
determinada situació en els perceptors: estar inscrits en el Règim Especial de
Treballadors Autònoms i pertànyer a un determinat sector d'activitat.
15. Com es pagaran les ajudes?
El pagament de les ajudes es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari
indicat pels beneficiaris. L'import de l'ajuda es lliurarà en un únic pagament i prèvia
comprovació del compliment dels requisits establits en l'article 4 del Decret.
16. Aquesta ajuda és compatible amb unes altres que tinguen la mateixa finalitat?
Sí. Aquestes ajudes seran compatibles amb qualssevol altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol
Administracions o ens públics o privats, locals, autonòmics, estatals, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals, d'acord amb el que es disposa en la
Disposició Addicional del Decret.
En concret aquestes ajudes seran compatibles amb l'ajuda de 200 euros per a
persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni (Reial decret llei 11/2022, de
25 de juny).
17. Errors freqüents en la sol·licitud cita prèvia
NIF/NIE introduït en la sol·licitud no es correspon amb nom i cognoms. En intentar
demanar una nova cita amb aqueix NIF/NIE, el sistema no li permet sol·licitar una
nova cita.
No és necessari demanar una nova cita. La presentació de la sol·licitud es permet en
funció del NIF/NIE que ha sol·licitat la cita prèvia, obviant, per a facilitar la
presentació, el nom introduït en la sol·licitud de cita prèvia.
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18. Existeix algun mitjà on puga aclarir dubtes sobre aquestes ajudes?
Els treballadors autònoms interessats en aquestes ajudes podran veure ateses els
seus dubtes a través de:
-

Telèfon d'atenció directa: 961042167 (de 9.00 a 15.00)

-

Correu electrònic: pla_reactiva@gva.es

Pàgina 8 de 8

