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Puc demanar la subvenció? 
 

Contesteu a les preguntes següents, us guiaran a través dels principals requisits per poder 

sol·licitar la subvenció: 

1. Sou una persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives)? 

2. Teniu un establiment obert al públic a la ciutat de Gavà, d’alta i degudament regularitzat? 

3. Heu estat afectades per un tancament total o quasi total de la seva activitat, durant un mínim de 15 

dies, com a conseqüència de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten 

noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 8248, 16/10/20) i les subsegüents normatives 

vinculades. 

Consulteu la relació d’activitats econòmiques susceptibles de ser elegibles es detallen en l’annex 1 

de la convocatòria i en aquest enllaç 

4. La vostra empresa te un màxim de 50 treballadors. 

5. La vostra empresa ha patit una reducció del 50% en el volum d’operacions del mes de novembre 

de l’exercici actual, en comparació amb el mateix mes de l'exercici anterior, com a conseqüència 

dels efectes del COVID-19? (En el cas de persona beneficiària amb una data d’inici d’activitat 

inferior a 1 any, a data 31/10/2020, restarà exempta d’aquesta acreditació, podent optar de forma 

directa a la subvenció, previ compliment de la resta de requisits). 

6. La vostra empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària, la Tresoreria General de Seguretat Social i l’Ajuntament de Gavà? 

 

 

 

Si la resposta és SÍ a totes les preguntes, compliu tots els requisits per poder 

sol·licitar la subvenció. 

Ho podeu fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Gavà. 

Podeu consultar la normativa reguladora publicada al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona. 

 

 
Si teniu dubtes o preguntes, consulteu la relació de “preguntes freqüents”. 

 

 

Per a més informació, contacteu amb nosaltres: 

Centre de Serveis a l’Empresa - 93 633 34 50 - cse@gava.cat 

 

  

  

https://eseu.gava.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV
http://cido.diba.cat/subvencions/10836653/subvencions-a-empreses-i-autonoms-amb-establiment-obert-al-public-afectades-per-un-tancament-total-o-quasi-total-de-la-seva-activitat-com-a-consequencia-de-la-covid-19-ajuntament-de-gava
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Resolem els teus dubtes i preguntes. 
Preguntes freqüents 
 

Requisits de les subvencions 

 A qui va adreçat l’ajut? 

 Quins requisits s’han de complir per demanar les subvencions? 

 Com puc comprovar si la meva activitat està en la relació d’activitats subvencionables? 

 Quines obligacions s’han de complir per demanar les subvencions? 

 Puc sol·licitar la subvenció si també he sol·licitat d’altres? 

 La subvenció és compatible amb la capitalització de l’atur? 

 Si sol·licito la subvenció, quan de temps he de mantenir en funcionament la meva activitat? 

 

Formulari i presentació de la sol·licitud 

 Com he de demanar la subvenció? 

 Puc presentar la sol·licitud de la subvenció si no tinc certificat digital? 

 El meu servei de gestoria pot presentar la sol·licitud de la subvenció? 

 He d'adjuntar alguna documentació al formulari de sol·licitud de la subvenció? 

 Com puc obtenir un certificat digital? 

 

Import i pagament de la subvenció 

 Quina quantitat rebré de la subvenció? 

 Si em concedeixen la subvenció, la cobraré cada mes? 

 

Procediment posterior a la sol·licitud 

 He rebut un requeriment perquè aporti una documentació. Què he de fer? 

 Quan i com sabré si se'm concedeix la subvenció? 

 Quina documentació he de custodiar durant 6 anys i em pot demanar l’ajuntament per 

comprovar els requisits? 

 

Justificació de la subvenció 
 Hauré de justificar la subvenció? 

 Quines despeses hauré de justificar? 

 Quines despeses no es poden justificar? 

 Puc justificar despeses associades a l’adaptació del meu negoci a les mesures de seguretat i 

de prevenció recomanades per la Covid-19? 

 De quin període poden ser les despeses a justificar? 

 Quan hauré de presentar la justificació? 

 Com hauré de justificar les despeses? 
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Requisits de les subvencions 

 

A qui va adreçat l’ajut? 

A persones treballadores autònomes i empreses, que tinguin establiment obert al públic a la 
ciutat de Gavà i que s’han vist afectades per un tancament total o quasi total de la seva activitat, 
durant un mínim de 15 dies, com a conseqüència de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, 
per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 8248, 16/10/20) i les subsegüents 
normatives vinculades. 

 

Quins requisits s’han de complir per demanar les subvencions? 

 Ser persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives). 

 Tenir establiment obert al públic a la ciutat de Gavà, d’alta i degudament regularitzats. 

D’acord a l’article 4.d i 4.e de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, aquesta 
convocatòria entén com a establiment comercial i establiment comercial amb zona de 
degustació la següent definició: 

 Establiment comercial: el local, la construcció, la instal·lació o l'espai, coberts o 

descoberts, on es desenvolupen activitats comercials o de prestació de serveis, tant si 

aquestes activitats es fan d'una manera continuada com si ho fan d'una manera periòdica, 

ocasional o efímera, i independentment que es duguin a terme amb intervenció de 

personal o amb mitjans automàtics. Els establiments comercials poden ésser individuals 

o col·lectius i es poden classificar tenint en compte la superfície, el règim de venda, 

l'assortiment i la relació amb altres establiments. 

 Establiment comercial amb zona de degustació: l'establiment dedicat essencialment a la 

comercialització de productes alimentaris que disposa d'una àrea dedicada a la degustació 

dels productes que elabora i comercialitza, d'acord amb els límits que estableix l'article 11, 

i que, a tots els efectes, es considera que forma part de l'activitat comercial. 

 Haver estat afectades per un tancament total o quasi total de la seva activitat, durant un mínim de 

15 dies, com a conseqüència de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual 

s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 8248, 16/10/20) i les subsegüents 

normatives vinculades. 

La relació d’activitats econòmiques susceptibles de ser elegibles es detallen en l’annex 1 d’aquesta 

convocatòria. 

 Tenir un màxim de 50 treballadors/es. 

 Haver patit una reducció del 50% en el volum d’operacions del mes de novembre de l’exercici 
actual, en comparació amb el mateix mes de l'exercici anterior, com a conseqüència dels efectes 
de la covid19. En el cas de persona beneficiària amb una data d’inici d’activitat inferior a 1 any, a 
data 31/10/2020, restarà exempta d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la 
subvenció, previ compliment de la resta de requisits. 
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Com puc comprovar si la meva activitat està en la relació d’activitats subvencionables? 

A l’annex de la convocatòria trobareu la relació d’activitats econòmiques susceptibles de ser elegibles 

1. Relació d’activitats afectades per un tancament total o quasi total de la seva activitat, durant un 
mínim de 15 dies, com a conseqüència de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual 
s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 8248, 16/10/20) i les subsegüents 
normatives vinculades: 

 
SEC. DIV. AGRUP. GRUP EPÍG. DESCRIPCIÓ 

1 6 64 644 644.1 COM.MEN.PA,PASTISSOS,CONFITERIA,LÀCTICS 

    644.2 DESPATXOS PA, PA ESPECIAL, I BOLLERIA 

    644.3 COM.MEN.PTOS.PASTELERIA,BOLLERIA 

    644.4 COM.MEN.GELATS 

    644.6 COM.MEN.MASSES FREGIDES 

   645 - COM. MEN. VINS I BEGUDES 

  67 671 671.1 RESTAURANTS CINC FORQUILLES 

    671.2 RESTAURANTS QUATRE FORQUILLES 

    671.3 RESTAURANTS TRES FORQUILLES 

    671.4 RESTAURANTS DUES FORQUILLES 

    671.5 RESTAURANT UNA FORQUILLA 

   672 672.1 CAFETERIA TRES TASSES 

    672.2 CAFETERIA DUES TASSES 

    672.3 CAFETERIA D'UNA TASSA 

   673 673.1 BARS CATEGORIA ESPECIAL 

    673.2 UNS ALTRES CAFES I BARS 

   674 674.1 CAFE BAR EN VEHICLE 

    674.2 CAFE BAR EN FERROCARRILS 

    674.5 CAFE BAR EN SOCIETATS, CASINOS, CLUBS 

    674.6 CAFE BAR TEATRES I CINEMES 

    674.7 SERVEIS EN PARCS O RECINTES FIRALS 

   675 - CAFES - BARS EN QUIOSCS, CALAIXOS, BARRAQUES 

   676 - XOCOLATERIES, GELADERIES I ORXATERIES 

 9 93 932 932.1 ENSENYAMENT EDUC. PROFESSIONAL NO SUPERIOR 

    932.2 ENSENYAMENT EDUC. PROFESSIONAL SUPERIOR 

   933 933.1 ENSENYAMENT CONDUCCIÓ DE VEHICLES* 

    933.9 ALTRES ACTIVITATS ENSENYAMENT* 

  94 944 - SERV. NATUROPATIA, ACUPUNTURA, PARASANIT.* 

  96 965 965.1 ESPECTACLES EN SALES I LOCALS 

    965.4 EMPRESES D'ESPECTACLES 

   966 966.9 ALTRES SERVEIS CULTURALS NCOP 

   967 967.1 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES* 

    967.2 ESCOLES I SERV. PERFECC. DE L'ESPORT 

   968 968.1 INTALAC. CELEB. ESPECTACLES ESPORTIUS 
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   969 969.1 SALES DE BALL I DISCOTEQUES 

   970 969.2 CASINOS DE JOC 

   971 969.4 JOCS DE BINGO 

   972 969.5 JOCS BILLAR, PING-PONG, BITLLES I ALTRES 

   973 969.6 SALONS RECREATIUS DE JOC 

  97 972 972.2 SALONS I INSTITUTS DE BELLESA 

   979 979.9 ALTRES SERV. PERS. NO CLAS. EN ALTRES PARTS* 

 

2. Podrà sol·licitar subvenció aquella persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals 
i cooperatives) que tingui establiment ubicat dins d'un centre comercial obert al públic a la ciutat de 
Gavà, d’alta i degudament regularitzat i que complint amb els requisits de persona beneficiària 
detallats a l’article 6 d’aquesta convocatòria, dugui a terme qualsevol activitat econòmica a excepció 
d’aquelles considerades com a servei essencial. 

 
 

Quines obligacions s’han de complir per demanar les subvencions? 

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:  
 
a) Destinar els fons per un import igual a la quantia atorgada al pagament de despeses vinculades al 

manteniment o reactivació de l’activitat habitual dins el període inclòs a l’objecte de la subvenció 
b) Mantenir en funcionament l’activitat a la qual es vincula aquesta subvenció durant un termini mínim 

de sis mesos des de l’endemà de la resolució d’atorgament de la mateixa. 
c) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els organismes atorgants. 
d) Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-

la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control, durant un termini de 6 anys. 
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 

electrònics, durant un termini de 6 anys. 
f) Declarar les subvencions sol·licitades/rebudes per a la mateixa finalitat de l’Ajuntament o d’altres 

administracions. 
g) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària, la Tresoreria General de Seguretat Social i l’Ajuntament de Gavà. 
 

En aplicació del que determina la Llei 38/2003, la presentació de la sol·licitud de subvenció 

comportarà l'autorització del sol·licitant perquè l'Ajuntament de Gavà comprovi de forma directa el 

compliment de les obligacions en aquesta matèria. 

Puc sol·licitar la subvenció si també he sol·licitat d’altres? 

Sí. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total de les despeses a subvencionar. 
 

La subvenció és compatible amb la capitalització de l’atur? 

Sí. Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma dels 
imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, Així mateix, 
les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals. 

 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/requisits/#distribuidora_5fcb78b7-78c2-11ea-bde1-005056924a59_10
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Si sol·licito la subvenció, quant de temps he de mantenir en funcionament la meva 
activitat? 

D’acord als requisits de la subvenció, l’activitat s’ha de mantenir en funcionament durant un termini de 
sis mesos des de l’endemà de la resolució d’atorgament de la mateixa. 

 

 

Formulari i presentació de la sol·licitud 

 

Com he de demanar la subvenció? 

A través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Gavà. 

 

Puc presentar la sol·licitud de la subvenció si no tinc certificat digital? 

Sí, pots fer-ho utilitzant l’idCAT Mòbil. 

 

El meu servei de gestoria pot presentar la sol·licitud de la subvenció? 

Les dades que han de constar en el formulari les pot informar qualsevol persona però la tramesa del 
formulari només la pot signar l’empresa sol·licitant (persona treballadora autònoma i/o representant 
legal de l’empresa). 
 
En cas que la tramitació de la sol·licitud la realitzi un/a professional de la gestió, adjuntar l’autorització 
per a la realització de tràmits de la persona física o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives) 
representada. 

 

He d'adjuntar alguna documentació al formulari de sol·licitud de la subvenció? 

Junt amb el formulari de sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 

 Document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment (NIF/NIE).  

 Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat empresarial que es 

desenvolupa a l’establiment. 

 Certificat tributari de l’IAE. Per obtenir-lo, visitar la seu electrònica de l’Agència tributària al 

següent enllaç  

 Les persones que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria 

o qualsevol altra condició especial, en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat 

Social, documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial. 

 Fotografies de l’establiment: una de l’exterior i una de l’interior. El pes màxim per arxiu és de 

5 MB. Les extensions admeses són: jpg, .jpeg, .pdf, .png, .tiff. 

 En cas de societats civils o persona jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives), el 

titular de la sol·licitud ha de ser la pròpia persona jurídica o persona representant legal de la 

mateixa. En aquest darrer supòsit, adjuntar còpia dels poders notarials per actuar en la seva 

representació. 

https://eseu.gava.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_HOME&lang=CA
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Certificaciones/Censales/Censales.shtml
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 En cas que la tramitació de la sol·licitud la realitzi un/a professional de la gestió, adjuntar 

l’autorització per a la realització de tràmits de la persona física o jurídica (societats mercantils, 

laborals i cooperatives) representada 

Caldrà tenir a disposició la documentació que acredita el compliment de les declaracions responsables 
de la sol·licitud.  

 

Com puc obtenir un certificat digital? 

Pots consultar la informació en aquest enllaç. 

 
 

Import i pagament de la subvenció 

 

Quina quantitat rebré de la subvenció? 

Cada beneficiari/a rebrà una subvenció per import de 1.000 €. 

 

Si em concedeixen la subvenció, la cobraré cada mes? 

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament mitjançant transferència al compte bancari de 
la persona beneficiària. 

 

 

Procediment posterior a la sol·licitud 

 

He rebut un requeriment perquè aporti una documentació. Què he de fer? 

Heu d’enviar la documentació requerida a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Gavà, en el 
termini establert. 

 

Quan i com sabré si se'm concedeix la subvenció? 

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des del moment de registre de la sol·licitud. La 
manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà efectes desestimatoris.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones 
interessades, per mitjans electrònics, en un termini màxim de 10 dies d’acord amb el que preveu l’article 
41 LPACAP. Igualment seran comunicades a la BDNS a efectes de publicitat. 

https://gavaimpulsa.info/2020/04/06/com-treures-el-certificat-digital/
https://eseu.gava.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_HOME&lang=CA
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Quina documentació he de conservar durant 6 anys? 

S’hauran de conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, durant un termini de 6 anys. 
 
 
 

Justificació de la subvenció 

 

Hauré de justificar la subvenció? 

Sí. Les persones beneficiàries hauran de justificar davant de l’Ajuntament de Gavà l'aplicació de l'import 
de la subvenció atorgat a les despeses elegibles especificades a les bases. 
En aquells casos en que la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la totalitat de la 
quantitat de la subvenció, es procediria a revocar la part corresponent. 

 

Quines despeses he de justificar? 

Les despeses que es poden imputar a la subvenció són aquelles vinculades directament a l’activitat 
duta a terme per part de les persones incloses en aquesta línia de subvenció i que desenvolupaven en 
el moment del tancament total o quasi total de l’activitat objecte de subvenció, d’acord a la següent 
tipologia: 
 

a) Despeses corrents necessàries pel manteniment de l’activitat habitual objecte de 
subvenció durant el període de tancament total o quasi total de l’activitat. 

b) Despeses corrents necessàries per a la reactivació de l’activitat habitual objecte de 
subvenció, en un període màxim a determinar a l’acord de convocatòria des de l’endemà 
de la fi del període de tancament total o quasi total de l’activitat, d’acord als terminis de la 
resolució adoptada per l’autoritat competent. 

 
Les despeses consistiran concretament en els pagaments corresponents a: 
 

a) Lloguers 
b) Quotes d’hipoteques 
c) Quotes de préstecs 
d) Quotes d’autònoms 
e) Serveis i subministraments bàsics (aigua, llum, gas...) 
f) Serveis de gestoria o assessoria jurídica, econòmica, fiscal o tècnica 
g) Costos laborals  
h) Despeses de material i/o d’implantació de mesures de seguretat, protecció i salut de les 

condicions de treball. 
i) Maquinari, programari i serveis necessaris per adaptar i realitzar la transició digital i també 

l’ecològica de l’activitat habitual objecte de subvenció. 
 
 



Tens dubtes? 
Te’ls resolem!      
 

SUBVENCIONS A EMPRESES I AUTÒNOMS DE GAVÀ AMB ESTABLIMENT 
OBERT AL PÚBLIC A LA CIUTAT DE GAVÀ I AFECTADES PER UN TANCAMENT 
TOTAL O QUASI TOTAL DE LA SEVA ACTIVITAT COM A CONSEQÜÈNCIA D’UNA 
RESOLUCIÓ ADOPTADA PER L’AUTORITAT COMPETENT 
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Puc justificar despeses associades a l’adaptació del meu negoci a les mesures de 
seguretat i de prevenció recomanades per la Covid-19? 

Sí, es consideren incloses en l’apartat corresponent a “Despeses de material i/o d’implantació de 
mesures de seguretat, protecció i salut de les condicions de trebal”. 

 

Quines despeses no es poden justificar? 
 
No són despeses elegibles les corresponents a: 

 
a) Obres d’instal·lació, remodelació o d’adequació dels locals 
b) L’IVA de les factures 
c) I, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o 

compensació 

 

De quin període poden ser les despeses a justificar? 

Entre el 16/10/2020 i la data de resolució de l’atorgament d’aquesta subvenció. 
 
 

Quan hauré de presentar la justificació? 

S'haurà de presentar com a màxim fins a un període de vuit mesos des de l’endemà de la data de la 
resolució d’atorgament. 
 

Com hauré de justificar les despeses? 

S’haurà de presentar un compte justificatiu que haurà d'incloure: 

a) Una memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció. 
b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor, el 

número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, 
l'import, la data d'emissió i la data de pagament. 
 
Aquesta llista ha d'estar acompanyada de les factures o els documents de valor probatori 
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i de la documentació 
acreditativa de pagament (extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, 
documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor). 
 
Per al cas que una mateixa despesa hagi servit per justificar altres subvencions, el 
document justificatiu haurà d’expressar l’import o percentatge que es destina a la 
justificació de la subvenció de l’Ajuntament de Gavà, sense que en cap cas la suma de 
les subvencions percebudes pugui superar l’import de la despesa efectuada. 
 
En el cas de justificar despeses de personal s’hauran d’aportar nòmines, RLC i RNT 
(anticsTC-1 i TC-2), imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció d’IRPF i 
acreditació del pagament d’aquestes despeses. 
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