Pla d'ajudes directes per a autònoms 2021 afectats
econòmicament per la Covid-19
Comunitat
Andalusia

Termini per a sol·licitar les ajudes
Del 16 de juny al 30 de juliol de 2021.

Import de les ajudes

Sol·licituds

Les subvencions es calcularan en funció de la caiguda de la facturació
i el nombre de treballadors de l'empresa, oscil·lant entre els 3.000 i els
200.000€.

Conselleria d'Ocupació, Formació i
Treball Autònom de la Junta
d'Andalusia.

Aragó

Del 19 de juliol al 10 de setembre de 2021.

Les quanties màximes de l'ajuda per destinatari per a aquells sol·licitants
que el volum anual d'operacions hagi caigut al 2020 més d'un 30%
respecte al 2019, seran:
a) amb caràcter general, el 40% de la caiguda del volum d'operacions
l'any 2020 respecte del 2019, que superi dit 30%. En el cas que el
sol·licitant tingui més de 10 empleats, el límit serà del 20% de la caiguda
que superi aquest 30%. L'ajuda no podrà ser inferior a 4.000€ ni superior
a 200.000€
b) En empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació
objectiva a l'IRPF el límit màxim seran 3.000€
c) Ajuda de 3.000€ quan els beneficiaris hagin tributat en el règim
simplificat de l'IVA (en l'exercici 2019 o en l'exercici 2020), i quan hagin
iniciat la seva activitat amb posterioritat a l'1 de gener de 2020.

A través de la seu electrònica del
Govern d'Aragó

Balears

Del 14 al 28 de juny de 2021.

Les ajudes per a empreses o professionals que apliquin el règim
d'estimació objectiva de l'IRPF podran arribar fins als 3.000€. Les ajudes
per a empresaris o professionals que apliquin al règim d'estimació
directa de l'IRPF i a l'Impost de societats tindran una quantia entre
4.000 i 500.000€.

Seu electrònica del Govern de les
Illes Balears.

Canàries

Del 15 de juny al 28 de juliol de 2021.

Els autònoms que paguen impostos en la modalitat de tributació
objectiva podran rebre ajudes de fins a 3.000€. I la resta d'empreses que
hagin tingut una caiguda de la facturació entre 2019 i 2020 superior al
30% podran rebre ajudes entre els 4.000 i els 500.000€.

Seu electrònica de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de
Canàries.

Cantàbria

Del 21 de juny al 20 de juliol de 2021.

Les ajudes seran d'un màxim de 3.000€ per a les persones físiques, i
d'entre 4.000 i 200.000€ per a les empreses.

Registre informàtic comú
l'Administració General.
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Pla d'ajudes directes per a autònoms 2021 afectats
econòmicament per la Covid-19
Comunitat
Castella i Lleó

Castella-la
Manxa

Termini per a sol·licitar les ajudes
Del 20 de maig al 20 de juliol de 2021.

Del 10 de juny al 30 de juliol de 2021.

Import de les ajudes

Sol·licituds

Les ajudes seran d'un màxim de 3.000€ per a empresaris o professionals
que apliquin al règim d'estimació objectiva de tributació per mòduls en
l'IRPF. I per a la resta d'empresaris i professionals l'import mínim de les
ajudes és de 4.000€. El càlcul de les ajudes es realitza sobre la base del
nivell de caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte a l'any 2019.

Seu electrònica de la Junta de
Castella i Lleó.

Els autònoms poden rebre ajudes directes entre els 3.000 i els 200.000€
per a fer front als seus deutes motivats per la pandèmia, en funció de la
seva grandària.

Seu electrònica de l'Administració
de la Junta de Comunitats de
Castella-la Manxa.

Catalunya

Del 21 al 30 de juny de 2021.

Els autònoms i empreses que tributin l'IRPF amb estimació objectiva
rebran 3.000€. Les empreses i autònoms que apliquin el règim
d'estimació directa obtindran entre 4.000 i 200.000€. Els treballadors en
ERTO durant 3 mesos rebran 600 euros d'ajuda. I els que hagin estat
amb el treball suspès de 4 a 5 mesos cobraran 700€.

Generalitat
de
Catalunya
mitjançant
declaració
responsable i signatura digital del
sol·licitant.

Extremadura

Del 01 al 21 de juliol de 2021.

Si l'autònom està en el Règim d'Estimació Objectiva a l'IRPF, ja sigui en
2019 o en 2020 o en tots dos exercicis, l'ajuda màxima serà de 3.000€,
limitada per l'import de deutes i pagaments pendents. En el cas
d'empreses o autònoms que es trobin en un règim fiscal diferent, les
ajudes oscil·laran entre un mínim de 4.000 i un màxim de 200.000€.

Seu electrònica
d'Extremadura.

Galícia

Del 14 de juny al 14 de juliol de 2021.

Els autònoms en estimació objectiva en l'IRPF rebran un import màxim
de 3.000€. Per als treballadors per compte propi individuals, petits
negocis amb fins a 10 persones treballadores i negocis de fins a 25
persones treballadores amb una facturació de fins a 2 milions d'euros, la
quantia oscil·laria entre els 6.000 i els 9.000€. Els autònoms o negocis
amb més de 10 treballadors i amb un volum de facturació de més de 2
milions d'euros, igual que els que realitzin activitats amb més de 25
treballadors, les subvencions tindran un import d'entre 10.000 i 25.000€.

Seu electrònica de la Xunta de
Galícia.
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Pla d'ajudes directes per a autònoms 2021 afectats
econòmicament per la Covid-19
Comunitat
La Rioja

Madrid

Múrcia

Termini per a sol·licitar les ajudes

Import de les ajudes

Sol·licituds

Les ajudes aconseguiran el 40% de les pèrdues per a empreses de fins a
10 treballadors i autònoms, així com del 20% per a la resta de
companyies. Les quanties oscil·laran entre els 4.000 i els 200.000€.

Agència de Desenvolupament
Econòmic de La Rioja.

Del 01 de maig al 31 de juliol de 2021.

Els empresaris o professionals en règim d'estimació objectiva de l'IRPF
podran rebre ajudes de fins a 3.000€. Per a empresaris i professionals
que el volum d'operacions anual en l'IVA o tribut indirecte equivalent
hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajuda màxima
que es concedirà podrà arribar fins als 300.000€, segons el tipus
d'empresa.

Per via electrònica a la pàgina
web de la Comunitat de Madrid.

Del 07 al 27 de juny de 2021.

Els autònoms en règim fiscal d'estimació objectiva (mòduls) podran
rebre fins a un màxim de 3.000€. La resta d'autònoms i empreses en
règim d'estimació directa podran rebre entre 4.000 i 200.000€.

Per via electrònica a través de la
web de la Regió de Múrcia.

Del 18 de juny al 02 de juliol de 2021.

Navarra

Del 20 de juliol al 20 d'agost de 2021.

La quantia màxima per a empreses que apliquen el règim d'estimació
objectiva en l'IRPF serà de 3.000€. Les empreses o professionals i
entitats el volum d'operacions de les quals anual hagi caigut més d'un
30% l'any 2020, respecte a l'any 2019:
a) el 40% de la caiguda del volum d'operacions, en el cas d'empreses
que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com les entitats i
establiments permanents que tinguin un màxim de 10 persones
ocupades;
b) el 20% de la caiguda del volum d'operacions, en el cas d'empreses,
entitats i establiments permanents que tinguin més de 10 persones
ocupades. L'ajuda dels subjectes de l'apartat b) no podrà ser inferior a
4.000€ ni superior a 200.000€.

Per via telemàtica a través de la
web del Govern de Navarra.

País Basc

Del 05 al 30 de juliol de 2021.

El pressupost total per a les ajudes ronda els 270 milions d'euros i
podran accedir 173 activitats econòmiques. S'han establert 3 línies de
tramitació de les ajudes, els detalls de les quals s'especifiquen a la
convocatòria oficial (línia 1: 3.000€ màxim; línies 2 i 3: segons caiguda del
volum d'operacions).

Es realitzen exclusivament per
mitjans electrònics des del web
del Govern Basc.

Els autònoms poden percebre per aquestes ajudes quanties entre els
3.000 i els 200.000€, en funció del tipus de tributació, caiguda
d'ingressos i grandària del negoci.

Diari Oficial
Valenciana.

València

TANCAT

de

la

Generalitat

