GUIA INTERPRETACIÓ LÍNIA 2
PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER PAL·LIAR ELS
EFECTES DE LA COVID19
LÍNIA DE SUBVENCIONS 2. AJUTS REINTEGRABLES
EN QUÈ CONSISTEIX LA LÍNIA 2 ?
Ajuts de fins 2.000 euros, a retornar en quotes iguals entre els mesos de febrer
i juliol de 2021, sense interessos.
Ajuts destinats a microempreses, comerços, autònoms i professionals que
reuneixin els requisits de l’apartat “requisits dels sol·licitants”.
PERIÓDE PER SOL·LICITAR
18 a 31 de maig de 2020.
REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
Han de reunir A LA VEGADA TOTS els requisits següents:
1r. No tenir deutes vençuts amb Hisenda, la Seguretat Social o l'Ajuntament.
2n. Tenir menys de 10 treballadors i que el volum de negoci anual NO superi el
dos milions d’euros.
3r. Ha d’estar a Sant Fruitós de Bages:
a. El local de l’activitat.
b. El domicili fiscal, quan l’activitat no tingui local.
4rt. A més, si l’activitat s’ha iniciat abans de 1.1.2019, ha d’haver experimentat
una reducció estimada per ingressos bruts de facturació superior al 30 % durant
el període comprés entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2020 comparativament
amb el mateix període de l’any 2019. Les activitats iniciades posteriorment no
han de reunir aquest requisit.
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COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD?
IMPRESCINDIBLE: S’ha de demanar mitjançant el model de l’annex 1
(DOCUMENT ADJUNT). No es concediran sol·licituds que no es formulin en
aquest model.
Les sol·licituds es poden presentar:
-

Telemàticament: a través de la seu electrònica municipal:
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica.

-

Presencialment: a l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1) mitjançant cita prèvia
concertada per telèfon al 93 878 97 00.

PROCEDIMENT D’ATORGAMENT
Un cop realitzada la sol·licitud, els interessats rebran un correu electrònic per tal
de mantenir una entrevista presencial amb l’empresari individual o el
representant de l’empresa on hauran de portar CÒPIES de la següent
documentació:
a. DNI o CIF de l’empresari o l’empresa.
b. Escriptures públiques o altres documents de constitució (només quan
no sigui preceptiva l’escriptura pública) amb constància de la seva
inscripció al Registre Mercantil o altre registre públic on hagin de constar.
c. Escriptures públiques o altres documents del poder del legal
representant que actuarà davant de l’Ajuntament en la tramitació
d’aquesta subvenció (només quan no sigui preceptiva l’escriptura pública)
que actuarà davant de l’Ajuntament en la tramitació d’aquesta subvenció
amb constància de la seva inscripció al Registre Mercantil o altre registre
públic on hagin de constar.
c. Resum anual de IVA (model 390) referit a l’exercici 2019 i declaració
trimestral d’IVA corresponent al 1r trimestre de 2020 (model 303), per a
aquelles persones que es trobin obligats.
d. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys referit a l’exercici 2019,
sempre que sigui preceptiva la seva tinença.
e. Certificació bancària conforme el sol·licitant és titular del compte a
través del qual es produirà el pagament de la subvenció i el reintegrament.
f. Una previsió d’ingressos i pagaments referida a la resta de l’exercici
2020 que justifiqui la subvenció sol·licitada, subscrita per l’empresari o pel
seu representant legal.
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Verificada que la sol·licitud reuneix els requisits, es reconeixerà el dret a la
subvenció i s’ordenarà el seu pagament al compte facilitat a la sol·licitud.
L’import atorgat inicialment :
a. Serà el definitiu, quan el seu import sigui igual o inferior a 1.000
euros.
b. Tindrà caràcter provisional, quan el seu import superi els 1.000 euros.
En el supòsit de la lletra a, l’import de la subvenció es trametrà al beneficiari en
un lliurament únic en el termini de quinze dies des de l’atorgament, cobrint
l’import sol·licitat en un màxim de 1.000 euros.
En el supòsit de la lletra b, es realitzarà un primer lliurament de 1.000 euros en
el termini de quinze dies de l’atorgament. Finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds i realitzats tots els atorgaments, en funció del romanent restant de
l’import destinat a la subvenció es dictarà una nova resolució en els quals es
fixarà l’import definitiu de les subvencions que es trobin en el supòsit de la lletra
b i l’import total concedit es consolidarà definitivament en aquest segon
lliurament, que s’efectuarà en el termini de quinze dies des de la segona
resolució.
Totes les comunicacions de l’Ajuntament s’efectuaran per la seu electrònica,
exclusivament.
MÉS INFORMACIÓ
Consulteu les bases de la convocatòria (DOCUMENT ADJUNT), les quals
prevalen sobre qualsevol altre informació.
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