Ajuntament
Sant Pere de Ribes

AJUTS EMPRESA 2020
Ajuts per al comerç, autònoms i petites empreses (<50 treballadors) específics per al sector
hostaleria-restauració, estètica-bellesa, equipaments esportius privats i acadèmies i centres
de formació no reglada

SUBVENCIONS DE 1.000 € destinades al comerç, autònoms i petita empresa (menys de 50

treballadors específics per al sector hostaleria – restauració, estètica, esportives i centres de formació no reglada
que s’han vist afectats per l’aplicació de la suspensió de l’activitat com a conseqüència de la situació d’emergència
sanitària..

Tots els sol·licitants hauran d’acreditar una reducció de la seva facturació d’almenys el 75% en el període de
suspensió de l’activitat a què hagin estat obligats. El càlcul es farà comparant el volum de facturació amb el mateix
període de l’any natural anterior
Queden excloses de la subvenció, les activitats que pertanyen a grans empreses, administracions públiques,
organismes autònoms, empreses publiques i altres ens públics. Tampoc es podran presentar les associacions,
fundacions i en general, les entitats sense ànim de lucre.
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Termini de presentació: des del 06/11/2020 al 03/12/2020 (ambdós inclosos).

DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD
•
•
•
•

•
•
•

Instància adreçada al Departament de Promoció Econòmica. Disponible a la Seu electrònica triant l’opció “instància
general”.
Formulari
de
Sol·licitud.
Model
PROMECO_02_20
disponible
a
https://www.santperederibes.cat/municipi/comercimercats
Declaració responsable conforme l’activitat empresarial es troba en el supòsit objecte dels Ajuts. Model DECRES_01
disponible a https://www.santperederibes.cat/municipi/comercimercats
A efectes de comprovar si l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
presentar una d’aquestes tres opcions:
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/comercimercats ó bé
o Certificats d’Hisenda i de la Seguretat Social ó bé
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:
o Alta del RETA (Règim especial de treballadors autònoms) ó DUE (Document Únic Electrònic) i
o Informe de Vida laboral.

En cas d’empreses: Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts…)
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AUTORITZACIÓ DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
IMPORTANT: La llei 39/2015, d’1 d’octubre contempla l’OBLIGATORIETAT de les persones jurídiques, les entitats
sense personalitat jurídica, així com els professionals col·legiats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb
les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu i per realitzar la
presentació de qualsevol tipus de documentació.
Com administració pública, és per aquest motiu, que necessitem que ompliu l’autorització de notificacions
electròniques que trobareu a la nostra pàgina web. Us demanem una adreça de correu electrònic i un telèfon, que
us permetran comprovar la posada a disposició d’alguna notificació a la seu electrònica o a l’adreça habilitada.
Per poder accedir al formulari, us haureu d’identificar fent servir el vostre certificat digital o a través de l’idCAT
mòbil (adjuntem manuals pràctics i informatius). El formulari el trobareu en aquest link:
https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/notificacions-electroniques

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 31 de gener de 2021. La no presentació de la documentació justificativa de
l’actuació en els termes i termini especificat serà causa de reintegrament de la mateixa.
La documentació de justificació estarà a disponible a https://www.santperederibes.cat/municipi/comercimercats un cop
s’hagi tancat el període de presentació de sol·licituds.
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.

Per a més informació i atenció de consultes relacionades amb els Ajuts específics per al sector hostaleriarestauració, estètica, esportives i acadèmies de formació no reglada, consultar el web:
https://www.santperederibes.cat/municipi/comercimercats o trucar al telèfon 607276115, de dilluns a divendres, en
horari de 9 a 12 h.
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