
FAQS AJUTS MUNICIPALS COVID-19
Darrera actualització: 11/06/2020

1. On puc trobar la instància per demanar l’ajut?

Al web municipal https://ajllavaneres.cat/tramits.php

2. A partir de quan puc demanar l’ajut?

A partir del dia de publicació de la convocatòria: 11/06/2020.

3. Fins quin dia puc demanar l’ajut?

El termini màxim de presentació de sol·licituds és el 30/09/2020.

4. Un autònom societari pot ser beneficiari de l’ajut?

En aquest cas, la beneficiària és la societat, no l’autònom. 

5. Les empreses que han fet un ERTO pel 50% dels treballadors, poden demanar la
línia 2 de l’ajut pels treballadors que no han entrat dins l’ERTO?

No. En l’apartat III de les bases diu que queden excloses de la línia 2 de l'ajut  les empreses
afectades  per  un  Expedient  Regulador  Temporal  d’Ocupació  (ERTO).  És  independent  del
número de treballadors afectats.

6. Si soc autònom i tinc l’empresa a Sant Andreu de Llavaneres però visc en un altre
municipi, puc demanar l’ajut?

Sí,  sempre  que  la  domiciliació  fiscal  de  l’empresa  estigui  ubicada  a  Sant  Andreu  de
Llavaneres. 

Tant si és persona física (autònom) com persona jurídica (empresa), el domicili fiscal ha de
constar a Sant Andreu de Llavaneres. Si l'establiment està obert a Sant Andreu de Llavaneres
però tributa en un altre municipi no pot beneficiar-se dels ajuts locals encara que tingui la seva
activitat econòmica al municipi.

7. Quin període de temps cobreix l’ajut? 

El període pot anar des de l’entrada en vigor del decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es
declara  l’estat  d’alarma,  i  fins  que l’activitat  objecte  de l’ajut  està  autoritzada per  l’estat  i
l’establiment pot obrir al públic o fins que es recuperi l’activitat econòmica.

8. Entre la documentació que es demana, el punt j) de l’apartat VII diu que hem de
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presentar una declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de
les Administracions públiques, quin és aquest document?

Pot  ser  un  document  elaborat  i  signat  per  la  persona  interessada  explicant  el  que  diu
l’enunciat.  Amb tot,  amb la  instància  hi  haurà  la  possibilitat  de  descarregar  un  model  de
document que portarà per nom “Declaració responsable”.

9. Entre la documentació que es demana, el punt k) de l’apartat VII diu que hem de
presentar una declaració de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d’estar al corrent de
les seves obligacions amb la SS i d’estar al corrent de tot tipus d’obligacions fiscals
amb l’Ajuntament, on podem obtenir aquests documents?

Es  pot  demanar  un  certificat  a  cadascuna  de  les  administracions  que  es  citen  (Hisenda
Pública, Seguretat Social i Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres) i presentar-lo. També es
pot complimentar i  presentar el model de document “Declaració responsable” que trobareu
amb la instància.

10. Al punt f) de l’apartat VII demana que aportem documentació només del primer
trimestre  però  les  pèrdues  fortes  han  vingut  a  l'abril  i  maig.  Hem  de  presentar
documentació comptable d'aquests mesos també? 

Sí. Cal  justificar que hi  ha hagut un 75% de pèrdues respecte el  mateix període de l’any
anterior i aportar tota la documentació que així ho acrediti. El període pot ser des que l’estat
d’alarma declara l’empresa no essencial el 13 de març fins a la data en què l’empresa estigui
tancada perquè no té la possibilitat d’obrir amb la seva totalitat.

11. Si es demana l’ajut mensual, cada mes caldrà aportar tota la documentació, o
només les factures noves?

Cada mes caldrà aportar tota la documentació que hagi pogut tenir alguna variació. 

12. Per a quin període puc demanar la subvenció per a la meva empresa?

La documentació a aportar és per al període pel qual es demana l'ajut, comptant des del dia
en què es va declarar l'estat d'alarma i fins que el desconfinament permet l'obertura total de
l'establiment com a màxim.

13. Si només justifico del primer trimestre i tinc un 25% menys de facturació que al
2019, puc demanar l’ajut?

No, un dels requisits de l’ajut és que per a cada període que es sol·liciti es pugui justificar un
75% de pèrdues respecte el mateix període de l’any anterior.

14. Si rebo un ajut de la mútua per facturar menys del 75% respecte l’any 2019, puc
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demanar també l’ajut municipal?

Els  ajuts  no  són incompatibles  però,  tal  com diu l’apartat  8)  capítol  VIII  de les bases,  el
beneficiari de la subvenció te l’obligació de comunicar a l’Ajuntament, amb anterioritat a la
justificació,  l’obtenció  d’altres  ajuts  o  recursos  que  financin  la  mateixa  actuació.  L’ajut  es
reduirà proporcionalment perquè, en cap cas el beneficiari pot obtenir beneficis mitjançant els
ajuts rebuts.

15.  En el punt e) de l’apartat VII de les bases diu que amb la sol·licitud cal presentar
els  justificants  bancaris  del  pagament  de  les  rendes  de  lloguer,  subministraments,
manteniment  i/o  nòmines  corresponent  als  mesos  sol·licitats.  Si  no  hem  pogut  fer
aquests  pagaments  perquè  hem  tingut  el  negoci  tancat  i,  per  tant,  no  hem  tingut
ingressos, és un impediment per demanar l’ajut?

Sí. L’apartat VII punt e) és molt clar en aquest sentit i diu que amb la sol·licitud cal presentar
els  justificants  bancaris  del  pagament  de  les  rendes  de  lloguer,  subministraments,
manteniment i/o nòmines corresponent als mesos sol·licitats. Si no es poden presentar no es
podrà obtenir l’ajut. 

16. En relació al mateix apartat VII punt e)  si el meu cas és que no s’han pogut pagar
els rebuts i la propietat repercutirà els lloguers en 12 mesos a partir de setembre, com
es pot justificar la despesa?

L’apartat VII punt e) és molt clar en aquest sentit i diu que amb la sol·licitud cal presentar els
justificants bancaris del pagament de les rendes de lloguer, subministraments, manteniment i/o
nòmines corresponent als mesos sol·licitats. Si no es poden presentar no es podrà obtenir
l’ajut.

17. Quines  despeses  entren  dins  la  subvenció?  Entren  despeses  d’assessoria,
compres de material per adequar el local a la  normativa, etc?

Com indica l’apartat III de les bases, hi ha 2 línies de subvenció: 
- una primera per a cobrir  el  75% de subministraments i  manteniment  del  local  i,  en
concret, les despeses mensuals relatives a lloguer, subministraments (aigua, llum, gas,
telèfon o similars) i manteniment del local. S’exclou l’IVA.
- una  segona  per  per  cada  treballador  assalariat  que  acrediti  el  titular  de  l’activitat.
Queden excloses d’aquesta modalitat de l'ajut les empreses afectades per un Expedient
Regulador Temporal d’Ocupació (ERTO).

Per tant, no es poden justificar despeses en matèria d’assessoria, material o altres conceptes
que no siguin els especificats a l’apartat III de les bases.

18. L’últim punt de les bases diu que a principis del 2021 cal adjuntar una declaració
jurada conforme el negoci ha tingut pèrdues durant el 2020. Si finalment el negoci obté
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benefici, cal retornar l’ajut?

SÍ, tal com diu el punt 12) de l’apartat VIII de les bases, en cas que en el resultat final dels
comptes anuals de l’empresa hi hagi guanys, l’empresa haurà de reemborsar l’import íntegre
rebut a l’Ajuntament en els següents supòsits:

1) Que l’activitat econòmica hagi cessat al llarg dels sis mesos següents a l’atorgament de
la subvenció.

2) Que el resultat econòmic de l’activitat finalitzi l’any 2020 amb guanys superiors al 25%
respecte l’exercici 2019.

19. I en relació a la pregunta anterior, si els guanys han estat inferiors a l’ajut rebut,
també cal retornar la totalitat de l’ajut? Per exemple si el benefici ha estat de 200€ i l’ajut
de 3.500€, cal retornar-lo?

No. Només cal  retornar-lo quan els guanys han estat  superiors al  25% respecte l’exercici
2019.

20. Com es justifica si has tingut guanys i quin termini hi ha per fer-ho?

Cal  acreditar-ho  dins  el  primer  semestre  de  l’exercici  2021  mitjançat  una  declaració
responsable que habilitarà la regidoria de Promoció Econòmica per a la seva presentació
telemàtica en el Registre General de l’Ajuntament abans del 30/06/2021 i que es podrà trobar
dins el web municipal, a la secció de tràmits. 

21. Si em correspongués retornar l’ajut, fins quan podré fer-ho?
En el supòsit que correspongui la devolució dels imports rebuts s’’haurà de formalitzar abans
del 31/12/2021. A partir d’aquesta data es generaran interessos de demora.

22. Si  no s’aconsegueix recuperar  el  negoci i   ha de tancar al  llarg del  2020,  cal
retornar la totalitat de l’ajut?

Sí. El punt 11 de l’apartat VIII de les bases diu que en cas que l’activitat econòmica cessi al
llarg dels 6 mesos següents a la rebuda de la subvenció, es demanarà el reemborsament de
l’import a l’Ajuntament.

23. Si he presentat la sol·licitud abans de temps, quan encara no s’havia publicat la
convocatòria, l’he de tornar a presentar?

Sí.   Cal  tornar  a  presentar  la  sol·licitud  a  partir  del  moment  en  què  es  publiqui  la
convocatòria.  L'atorgament  es  fa  per  ordre  de  presentació  fins  a  esgotar  la  partida
pressupostària i, per tant, és important el moment de presentació.
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