
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS EXTRAORDINARIS 

DESTINATS A AUTÒNOMS, MICROEMPRESES O PETITES EMPRESES PER 

MINORAR LA REPERCUSSIÓ ECONÒMICA OCASIONADA PER LA CRISI 

SANITÀRIA DEL COVID-19 

 
1. Soc el titular d’un establiment obert a Canet de Mar i, degut a la crisi provocada 

per la COVID-19, em van obligar a tancar-lo, tot i que l’empresa segueix d’alta. Puc 
acollir-me a la convocatòria?  
 
Sí. Les persones beneficiàries han de ser persona física o jurídica, legalment 

constituïdes, que siguin titulars d’una activitat empresarial o comercial en l'àmbit territorial 

del municipi de Canet de Mar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer 

trimestre de l’any 2020; que donin feina a menys de 50 persones treballadores i amb un 

volum de facturació inferior als 2.000.000, 00EUR si és microempresa i amb un volum 

de facturació inferior als 10.000.000,00 EUR si és petita empresa (any 2019), i que 

compleixin amb els requisits establerts a les bases de la convocatòria (veure apartat 

tercer de les Bases Reguladores) 

 
2. He rebut el pagament de la prestació extraordinària per cessament d'activitat del 

Govern central, és compatible a aquest ajut municipal? I si és l’ajut dels 2.000,00 
EUR de la Generalitat de Catalunya?  
 

El present ajut municipal dirigit a autònoms i empreses SÍ que es pot sol·licitar encara 

que es tingui concedida la prestació extraordinària de l'Estat per cessament d'activitat 

com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.  

També és incompatible a la sol·licitud d'aquest ajut, el haver rebut l'ajut dels 2.000,00 

EUR per part de la Generalitat de Catalunya, per tant no es pot sol·licitar. 

3. Si rebo atur dels autònoms (prestació per a la protecció per cessament d'activitat) 

puc sol·licitar l'ajut municipal? 

La prestació per a la protecció per cessament d'activitat (el que es coneix com l'atur dels 

autònoms), és incompatible amb la sol·licitud del present ajut municipal de fins a 1.000 

€, si ja s'estava cobrant amb anterioritat al 14 de març de 2020, per tant no es pot 

sol·licitar, o en cas que se sol·licités, es denegaria. 

 (veure apartat tercer de les Bases reguladores) 

4. Tinc més d’un centre de treball a Canet de Mar, puc rebre un ajut per a cada centre 
de treball?  
 
Sí, es pot presentar sol·licitud per rebre ajut de cada centre de treball del qual el 

sol·licitant sigui el titular.  

5. Soc autònom/a des de fa uns mesos, i quan em vaig donar d'alta vaig sol·licitar al 

SEPE continuar amb el cobrament de la prestació contributiva per desocupació, 

puc sol·licitar aquest ajut municipal? 

 

Sí, si estàs compatibilitzant una activitat econòmica per compte propi (l'autònom) amb la 

prestació contributiva per desocupació (l'atur) perquè així ho vas sol·licitar al SEPE quan 

et vas donar d'alta d'autònom, pots sol·licitar el present ajut municipal. 

 



6. Si a data 14 de març de 2020 jo estava donat d'alta com a treballador autònom però 

a més també tenia un contracte laboral per compte d'altri (era treballador autònom 

i treballador per compte d'altri alhora), puc sol·licitar aquest ajut municipal? 

No, les persones autònomes que a data 14 de març de 2020 o a data posterior fossin 

també treballadores per compte d'altri, queden excloses, i per tant no poden sol·licitar 

l'ajut municipal; a EXCEPCIÓ d'aquelles persones que haguessin cessat la seva activitat 

com a autònom i que, havent cessant l'empresa per a la qual estaven contractats amb 

règim general, no s’haguessin pogut beneficiar del cobrament d'ERTO per alguna raó. 

En aquest cas, juntament amb la sol·licitud han d'adjuntar algun document que acrediti 

que no ha estat beneficiari del cobrament de l'ERTO. 

7. Si no tinc certificat digital, com puc tramitar la sol·licitud?  
 
En cas de no disposar de certificat digital, podeu presentar la vostra sol·licitud amb tota 

la documentació de forma presencial al registre general de l'Ajuntament. Si no podeu 

fer-ho presencialment i no disposeu de certificat digital, podeu certificar-vos a través 

d'Idcat mòbil. En cas que necessiteu suport per utilitzar aquesta forma de certificació 

digital podeu contactar al telèfon 697 17 80 33, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, des 

del qual us oferirem suport. 

8. Si no puc anar al registre general de l'ajuntament per sol·licitar l'ajut de forma 

presencial, pot fer-ho una altra persona per mi? 

Una persona pot presentar presencialment la sol•licitud d'un altre sol·licitant, sempre i 

quan estigui signada pel sol•licitant i porti una autorització expressa d'aquest. 

9. Què són els ajuts de minimis? 

Són aquelles ajudes que, després de presentar un projecte com a empresa, us 

haguessin estat concedides pels Estats membres de la Unió Europea (o concedides per 

una Administració nacional però amb diners subvencionats per la UE) per un import 

inferior a 200.000€. Si durant els tres últims exercicis fiscals heu rebut alguna ajuda 

d'aquest tipus haureu d'indicar a l'apartat de declaracions de la sol·licitud l'import rebut, 

l'organisme que l'ha concedit, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara. 

Si no heu rebut cap ajut de minimis, a l'apartat de declaracions de la sol·licitud haureu 

de marcar la casella " No haver rebut cap ajuda de minimis durant els tres últims exercicis 

fiscals" 

10. Un cop rebut l’ajut, hauré de justificar-ho d’alguna manera? Quin import hauré de 
justificar? 
 

La persona beneficiària haurà de justificar una despesa per un import mínim igual a la 

subvenció atorgada. Això vol dir que TOTS els diners concedits han de ser justificats a 

través de despeses de l'activitat dels mesos de març, abril i maig de 2020 (despeses 

elegibles que consten a les bases reguladores, punt novè) 

 

Els beneficiaris de l'ajut hauran de presentar a l’Ajuntament una justificació del cost 

suportat, que consistirà en: 

- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

proveïdor o creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i, si escau, la data de 

pagament.  



- Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor probatori 

equivalent als que s’esmenten al punt anterior i, si escau, la documentació acreditativa 

del pagament. 

(veure apartat novè de les Bases reguladores) 

 
11. Una vegada rebut l’ajut, fins quan puc presentar la documentació justificativa?  

 
En un termini màxim de tres mesos des de la concessió de l’ajut, com a màxim el 

12/11/2020 

 

12. Puc presentar a la justificació una factura pagada amb data posterior a tres mesos 
després de la concessió de l'ajut (12/11/2020)?  
 

Sí, en el cas que s'hagi aconseguit un ajornament del pagament de determinades 

factures, es pot presentar a la justificació una factura pagada amb data posterior a tres 

mesos després de la concessió de l'ajut. En aquest cas caldrà adjuntar l'odre de 

concessió d'ajornament d'aquestes factures.  

13. Una vegada presentada la sol·licitud, quant de temps haig d’esperar-me per saber 
si la sol·licitud ha estat subvencionada?  
 

El termini màxim de resolució i notificació és de 30 dies a comptar des de la data de 

tancament del període de presentació de sol·licituds, és a dir, com a màxim, el 

12/08/2020. (veure punt cinquè de les Bases reguladores). 

 
14. Les subvencions publicades amb data posterior a la publicació d'aquest ajut 

municipal són incompatibles? (P. ex. la convocatòria per a la concessió de 
subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats 
econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 512070), 
publicada el 22 de juny). 

 
SI, son compatibles, cap ajut posterior invalidarà el present. 

 
15. Els autònoms i/o empreses que han hagut de cessar la seva activitat a 

conseqüència de la declaració de l'Estat d'alarma, han de presentar algun llibre 
comptable amb la documentació de sol·licitud? 

 
Si les vendes del mes d’Abril 2020, han estat iguals a 0 (zero) Euros, no han de presentar 
cap llibre comptable des dels 12 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de 
març de 2020) fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció; aquesta 
documentació únicament l'han de presentar aquells autònoms i/o empreses que van patir 
una reducció de la seva facturació al mes d’abril de 2020 d' almenys el 50%, en relació 
amb el mateix mes de l’any anterior. 
 

16. Les factures de març, abril i maig que s’han de fer servir per justificar la subvenció 
poden estar pagades amb anterioritat a l’inici de la sol·licitud, o per contra, han de 
ser factures d’aquest període que no s’hagin pagat encara i que es paguin amb la 
subvenció rebuda? 

 
Les factures de març, abril i maig que s’han de fer servir per justificar la subvenció poden 
estar pagades amb anterioritat a l’inici de la sol·licitud.  

 
17. Si encara no es disposa dels llibres comptables dels mesos de maig, juny i juliol, 

es poden presentar els llibres comptables d'aquests mesos amb posterioritat a la 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876268&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876268&language=ca_ES
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presentació de la sol·licitud? o bé es poden ometre aquests mesos i presentar els 
llibres fins a data abril 2020 que és el període que s’està comparant? 
 
Sí, es poden ometre de la documentació els llibres comptables dels mesos de maig, juny 
i juliol, i presentar els llibres comptables de 12 mesos abans de l’estat d’alarma fins a 
data abril 2020, però en aquest cas els llibres dels mesos de maig, juny i juliol s'hauran 
d'adjuntar quan es lliuri la documentació de justificació. 

18. Puc adjuntar el model 036 ó 037 en comptes del certificat actualitzat de Situació 
Censal que indiqui l’activitat econòmica amb la seva data d’alta, el domicili fiscal i 
en el seu cas el local de desenvolupament de l’activitat?  
 
Sí, en cas que no es pugui disposar a termini el certificat actualitzat de Situació Censal 
que indiqui l’activitat econòmica, es pot adjuntar el model 036 o el 037. 

 
19. Si a la documentació que s'ha de lliurar hi ha informació sobre dades personals de 

proveïdors, clients o altres, es pot lliurar amb aquesta informació o s'ha de treure 
tota la informació de dades de caràcter personal de terceres persones?  

 
Les dades personals són de persones físiques, no jurídiques, per tant, les factures 
presentades per persones jurídiques no tenen dades de caràcter personal. Quan les 
dades personals siguin d'autònoms, el tractament serà lícit quan sigui necessari per 
satisfer interessos legítims (art. 19 LOPD). Per tant, es pot lliurar la documentació amb 
les dades personals de tercers, doncs és necessari per aconseguir un interès legítim com 
és l'obtenció d'un ajut de l'Ajuntament. 

  
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


