SUBVENCIONS A PERSONES AUTÒNOMES I EMPRESES DE GAVÀ AMB
ESTABLIMENT OBERT AL PÚBLIC I AFECTADES PER TANCAMENT DEGUT A
MESURES COVID-19

SUBVENCIÓ APROVADA!

M’INTERESSA!

QUINES DESPESES COBREIX?

PUC SOL·LICITAR AQUESTA SUBVENCIÓ?

Si ets autònom/a o empresa, amb establiment obert al públic, i per resolució de les autoritats per fer
front a la COVID-19 has hagut de tancar, pots rebre una subvenció de 1.000 € per mantenir o reactivar
el teu negoci.
FORMA JURIDICA
• Ser persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives).

Col·lectius
beneficiaris
En el moment de la
sol·licitud

Requisits obligatoris

CARACTERÍSTIQUES DEL NEGOCI
• Tenir establiment obert al públic a la ciutat de Gavà.
• Haver estat afectat per un tancament total o quasi total de l’activitat, durant un mínim de 15 dies, com a
conseqüència de la Resolució SLT/2546/2020, de 15/10/2020 de mesures contra la COVID-19 i subsegüents.
• Formar part d’alguna de les activitats que s’enumeren a l’Annex I de la convocatòria. Podeu accedir AQUÍ.
• Tenir un màxim de 50 treballadors/es.
CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DEL NEGOCI A CAUSA DE LA COVID-19
• 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 COVID-19.
• En el cas que la data d’inici d’activitat sigui inferior a 1 any, a data 31/10/2020, es restarà exempt/a
d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la subvenció, previ compliment de la resta de
requisits.

€

Despeses
corrents elegibles
Subvenció: 1.000 €

MOTIVACIÓ DE LA DESPESA
• Manteniment de l’activitat habitual durant el període de tancament total o quasi total de l’activitat.
• Reactivació de l’activitat habitual durant el període de tancament total o quasi total de l’activitat.
QUAN S’HA D’HAVER FET LA DESPESA
• Entre el 16/10/2020 i la data de resolució de l’atorgament d’aquesta subvenció.

TIPUS DE DESPESA
SUBVENCIONABLE
• Lloguers
• Quotes d’hipoteques
• Quotes de préstecs
• Quotes d’autònoms/es
• Serveis/subministraments bàsics (aigua, llum, gas...)
• Costos laborals
• Despeses de material i/o d’implantació de mesures
de seguretat, protecció i salut de les condicions de
treball
• Maquinària, programari i serveis per a la transició
digital/ ecològica
NORMATIVA
Podeu consultar les bases AQUÍ i la convocatòria AQUÍ.

NO SUBVENCIONABLE
• Obres d’instal·lació, remodelació o d’adequació
dels locals
• IVA de les factures
• I, si escau, els impostos indirectes equivalents
quan siguin susceptibles de recuperació o
compensació

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

Sol·licitud de
subvenció

QUAN? Terminis
Des del 19/12/2020 a 15/2/2021.

eseu.gava.cat

COM? Tramitació
Via seu electrònica, adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació específica. Podeu accedir AQUÍ.
QUAN I COM REBRÉ LA SUBVENCIÓ
• 100% de l’import atorgat (1.000 €) en el moment de la resolució d’atorgament.
• Transferència al compte bancari indicat a la sol·licitud.

Pagament i obligacions
Pagament del 100%
de la subvenció en
el moment de
l’atorgament

OBLIGACIONS
• Destinar els 1.000€ rebuts en actuacions de manteniment o reactivació de l’activitat habitual.
• Mantenir en funcionament l’activitat vinculada durant un termini mínim de sis mesos des de l’endemà de
la resolució d’atorgament d’aquesta subvenció.
• Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els organismes atorgants.
• Disposar i conservar durant un termini de 6 anys de la documentació justificativa.
• Declarar les subvencions sol·licitades/rebudes per a la mateixa finalitat.
• 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.

