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.

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.

DOCUMENTACIÓ DE JUSTIFICACIÓ



Instància genèrica adreçada al Departament de Promoció Econòmica. Disponible a la Seu electrònica
triant l’opció “instància general”.
Formulari
de
Justificació.
Model
PROMECO_2_just20
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



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 una d’aquestes dues 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.
Factures i/o comprovants de pagament de despeses relacionades amb l’activitat efectuades entre l’1
de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
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.





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.

Ajuntament Sant Pere de Ribes
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