
QUINS  TRÀMITS  S 'HAURAN  DE  FER?

Sol·licitud 

subvenció      

 (2 al 31 març) 

Relació 

admesos i

exclosos

Resolució

atorgament

Justificació

econòmica

(+2mesos)

Pagament

90%

import total

Pagament

10%

restant

Aprovació

justificació

econòmica

Entitat sol·licitant

Ajuntament de Girona

QUI  PODRÀ  SOL ·LICITAR-LOS?

Alta al RETA abans 01/01/2020.

Base imposable IRPF fins a 35.000€.

Rendiment net de l'activitat econòmica

2020 fins a 20.000€.

Disminució de la facturació bruta 2019-20

igual o superior a un 30%.

Professionals autònoms/es individuals o amb

una plantilla fins a 5 treballadors/es amb

domicili fiscal o activitat econòmica al

municipi de Girona que:

 

Servei Municipal d'Ocupació
Invertim en el teixit econòmic per millorar el futur de les persones

QUIN  ÉS  L ' IMPORT?

Màxim  1.200€ per sol·licitant.

Només s'admetrà una sol·licitud per persona

física, jurídica o agrupacions d'aquestes.

QUIN  ÉS  EL  RÈGIM  DE  CONCESSIÓ?

Concurrència competitiva mitjançant

convocatòria oberta.

Concessió per ordre de puntuació, en funció

del percentatge de disminució de la

facturació bruta. 

AJUTS A L'IMPULS DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA

(RE)ACTIVEM GIRONA

QUINA ÉS  LA FINALITAT?

Oferir suport al teixit econòmic local per

a la reactivació de totes aquelles

iniciatives empresarials que s'han vist

afectades pels tancaments obligatoris o

reducció de la mobilitat, a conseqüència

de les declaracions de l'estat d'alarma

derivades de la situació de pandèmia

generada per la COVID-19

Suport a la reactivació econòmica del teixit econòmic local afectat per la covid-19.

Període sol·licitu
d

del 2 al 31 de març

2022

 Constitució de l'empresa amb anterioritat

al 01/01/2020.

Volum de facturació 2020 fins a

1.000.000€.

Disminució de la facturació bruta 2019-20

igual o superior a un 30%.

 Microempreses amb una plantilla fins a 5

treballadors/es, amb domicili fiscal o activitat

econòmica al municipi de Girona que:

QUINES  DESPESES  SÓN  SUBVENCIONABLES?

Despeses corrents necessàries per al

desenvolupament de l'activitat: quotes RETA,

lloguers, préstecs per activitat, proveïdors,

assegurances, serveis bàsics i

subministraments i despeses de material

higiènic i preventiu COVID-19.


