Ajuntament
Sant Pere de Ribes

AJUTS EMPRESA 2020
Amb l’objecte de pal·liar els efectes del Covid-19 en l’activitat econòmica local i la manca de
liquiditat de les empreses per fer front a la crisi existent, s’obre la convocatòria 2020 amb un
pressupost global de 240.000€.

SUBVENCIONS DE 2.000 € destinades al comerç, autònoms i petita empresa (menys de 50
treballadors) amb l’activitat empresarial iniciada abans del 14 de març de 2020 i amb domicili a Sant Pere de Ribes
que es puguin acollir a una de les següents línies (les persones beneficiàries només podran acollir-se a una línia
d’ajuts):

LÍNIA I

LÍNIA II

Comerç, autònoms i petites empreses amb o sense
treballadors al seu càrrec que hagin hagut de tancar
les seves activitats econòmiques en conseqüència
del que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que
modifica i amplia l’article 10 del RD 463/2020, de 14
de març.

Comerç, autònoms i petites empreses que acreditin
una reducció de la seva facturació d’almenys el 75%
en algun dels mesos encabits dins de l’estat
d’alarma. El càlcul es farà en funció de la mitjana de
facturació del semestre natural anterior a la
declaració de l’estat d’alarma.

Queden excloses de la subvenció, les institucions financeres o bancaries, activitats que pertanyen a grans empreses, així com
les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses publiques i altres ens públics. Tampoc es podran
presentar les associacions, fundacions i en general, les entitats sense ànim de lucre.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per via telemàtica a la Seu Electrònica del web de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica.

DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD









Instància adreçada al Departament de Promoció Econòmica. Disponible a la Seu electrònica triant
l’opció “instància genèrica”.
Formulari de Sol·licitud. Model PROMECO_20 disponible a https://www.santperederibes.cat/municipi/empresa
Declaració responsable conforme l’activitat empresarial es troba en un dels supòsits objecte dels
Ajuts. Model DECRES_01 disponible a https://www.santperederibes.cat/municipi/empresa
A efectes de comprovar si l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social:
o Declaració Responsable d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i amb la Seguretat
Social. Model DECRES_02 disponible a https://www.santperederibes.cat/municipi/empresa ó
o Certificats d’Hisenda i de la Seguretat Social ó
o Autorització expressa a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes perquè pugui consultar, si
l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Aquesta autorització es recull al formulari de sol·licitud.
Còpia de la Declaració Censal d’Inici d’Activitat (model 036 ó 037) ó DUE (Document Únic Electrònic)
En cas de persones autònomes: Alta del RETA (Règim especial de treballadors autònoms) ó DUE
(Document Únic Electrònic) i Informe de Vida laboral.
En cas d’empreses: Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de
constitució, estatuts…)
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Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ATORGAMENT
Les subvencions seran adjudicades per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds que compleixin els requisits i
presentin la documentació requerida (*) en el procés. S’atorgaran fins esgotar el pressupost existent per aquest
objecte.
La subvenció s’entendrà acceptada si el/la beneficiari/ària no ha manifestat expressament les seves objeccions en
el termini de cinc dies, a comptar des de la data de la notificació de la resolució d’atorgament .
L’import atorgat es pagarà en concepte de bestreta, per la qual cosa no es constituirà garantia. El pagament es farà
mitjançant transferència bancaria al compte especificat en el formulari de sol·licitud.
(*) Excepcionalment, atenent a l’estat de gravetat i manca de liquiditat de les empreses davant la situació d’alarma, a les
persones físiques o jurídiques que no estiguin al corrent del pagament de les seves obligacions davant Hisenda o la Seguretat
Social en el moment de la sol·licitud, se’ls hi mantindrà acceptada la sol·licitud per un període de 20 dies, temps suficient per
satisfer les seves obligacions i presentar la documentació per rebre l’ajut. En cas contrari, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

JUSTIFICACIÓ
Un cop s’hagi rebut la subvenció, les persones beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa de
l’actuació subvencionada abans del 9 de desembre de 2020. La no presentació de la documentació justificativa de
l’actuació en els termes i termini especificat serà causa de reintegrament de la mateixa.

DOCUMENTACIÓ DE JUSTIFICACIÓ



Instància genèrica adreçada al Departament de Promoció Econòmica. Disponible a la Seu electrònica
triant l’opció “instància genèrica”.
Formulari de Justificació. Model PROMECO_just20 disponible a
https://www.santperederibes.cat/municipi/empresa







Només en els casos en què en el moment de la sol·licitud, no s’hagués autoritzat expressament a
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes perquè pugui consultar si l’entitat es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’haurà de presentar:
o Declaració Responsable d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i amb la Seguretat
Social Model DECRES_02 disponible a https://www.santperederibes.cat/municipi/empresa ó
o Certificats d’Hisenda i de la Seguretat Social.
En cas de persones autònomes: Informe actualitzat de Vida laboral.
En cas d’empreses: Document que acrediti que l’activitat empresarial està donada d’alta en el
moment de la justificació.
En el cas d’optar a la línia II dels ajuts:
o còpia del registre de factures emeses i rebudes ó
o llibre diari d’ingressos i despeses ó
o altre documentació que acrediti la reducció de la facturació

L’Ajuntament es reserva la potestat, durant tot el procés, de requerir més informació i d’altra documentació a l’entitat
beneficiària per vetllar per la correcta aplicació de l’objecte de la subvenció.
En cap cas, l’import de la subvenció sumat a altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol ens públic o privat, NO podrà superar la reducció d’ingressos de l’activitat com a conseqüència de la
crisi provocada pel COVID-19.

Per a més informació i atenció de consultes relacionades amb els Ajuts a Empresa 2020, consultar la web:
www.santperederibes.cat/municipi/empresa o trucar al telèfon 607276115, de dilluns a divendres, en horari de 9
a 13 h.
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