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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. Teniu una empresa creada abans del 14 de març de 2020?

2. La vostra empresa té la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Gavà?

3. La  vostra  empresa  ha  hagut  de  suspendre  la  seva  activitat,  total  o  parcialment,  com  a

conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19?

4. La vostra empresa té  un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat

d’alarma?

5. El volum d’operacions de la vostra empresa en l’exercici 2019 va ser  inferior a 600.000 euros

anuals?

6. La vostra empresa ha patit  una reducció del 70% en el volum d’operacions  del mes d’abril  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 persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA

inferior a 1 any, a data 14.03.2020, restarà exempt d’aquesta acreditació, podent optar de forma

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

7. 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 podreu fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Gavà un cop es
publiqui la convocatòria (previsió mitjans juny).
De moment podeu consultar les bases reguladores publicades el 13 de maig de
2020 al Butlletí Oficial e 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
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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 suspeses a causa de la
declaració de l’estat d’alarma?

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

 Puc sol·licitar les subvencions si també sol·licito la prestació extraordinària per cessament de
l’activitat?

 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?

 Si he fet un ERTO durant els mesos de març a maig, puc sol·licitar la subvenció?

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 gestor 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 factures?

 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 les persones treballadores autònomes i microempreses que: 

 Estiguin donades d’alta al règim especial de la Seguretat Social (RETA).

 Tinguin seu social, delegació o centre de treball al municipi de Gavà 

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

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

 Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Gavà.

 Haver  suspès  la  seva  activitat,  total  o  parcialment,  com  a  conseqüència  del  Reial  decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.

 Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat d’alarma.

 Tenir un volum d’operacions no superior a 600.000 euros anuals (exercici anual anterior).

 Haver patit una reducció del 70% en el volum d’operacions de mes d’abril 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 persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1
any, a data 14.03.2020, restarà exempt d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la
subvenció, previ compliment de la resta de requisits.

Com puc comprovar si la meva activitat està en la relació d’activitats suspeses a
causa de la declaració de l’estat d’alarma?

Les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial,  equipaments culturals, establiments i
activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals es detallen a l’article 10
del  Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

A l’annex de la mateixa normativa trobareu la relació d’equipaments i activitats de les quals l'obertura
al públic queda suspesa conforme al que es disposa en l'article 10 esmentat.
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Quines obligacions s’han de complir per demanar les subvencions?

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents: 

a) Destinar els fons percebut 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 la finalització de l’estat d’alarma. 

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, 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.  Aquests  fets
s’hauran de justificar mitjançant certificats acreditatius de la inexistència de deutes.

Em vaig donar d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) al febrer
de 2020. Puc sol·licitar la subvenció?

Sí. Entre d’altres, un dels requisits és estar donat d’alta abans de la declaració de l’estat d’alarma en
data 14 de març de 2020.

Puc  sol·licitar  les  subvencions  si  també  sol·licito  la  prestació  extraordinària  per
cessament de l’activitat?

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.

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.

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 la finalització de l’estat d’alarma.

Si he fet  un ERTO després de la declaració de l’estat  d’alarma, puc sol·licitar la
subvenció?

Sí. Tot i que aquesta situació s’ha de incloure a la declaració responsable de la sol·licitud.
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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).

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/CIF/NIE). 

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

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  https://gavaimpulsa.info/2020/04/06/com-treures-el-
certificat-digital/
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Import i pagament de la subvenció

Quina quantitat rebré de la subvenció?

Cada beneficiari/a rebrà una subvenció per import de 600 €.

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 dos mesos des de la finalització del termini de lliurament
de sol·licituds.

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. Igualment seran comunicades a
la BNDS a efectes de publicitat.

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.
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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  corrents  necessàries  pel  manteniment  de  l’activitat  habitual  durant  el  període  de
suspensió de l’activitat i /o les necessàries per a la reactivació de l’activitat habitual durant el període
de suspensió de l’activitat i  els dos mesos posteriors per un import de 600 €, corresponents a la
subvenció rebuda.

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) Costos laborals 
g) Serveis,  subministraments o manteniments necessaris per reactivar l’activitat  habitual,  sempre

que obeeixin a la implantació de mesures relacionades amb el COVID-19.

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 “Serveis, subministraments o manteniments
necessaris  per  reactivar  l’activitat  habitual,  sempre  que  obeeixin  a  la  implantació  de  mesures
relacionades amb el COVID-19”.

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 factures?

De la durada de l’estat d’alarma, fins a dos mesos des de l’endemà de la finalització del mateix.
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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 del
reinici de l’activitat.

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 y RNT (antics TC1
i TC2), imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció d’IRPF i acreditació del pagament
d’aquestes despeses.

c) Relació  d’ingressos  i  despeses reals  de  el/la  beneficiari/ària  a  data  de  la  presentació  de  la
justificació amb el detall de tots els ingressos i subvencions, així com de la previsió de tancament
comptable corresponent al període subvencionat (des de la declaració de l’estat d’alarma fins a
dos mesos següents al dia següent al que s’aixequi aquest estat),  segons model normalitzat
aprovat per l’Ajuntament.
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