
AJUTS A L'IMPULS DE
L'ACTIVITAT ECONÒMICA LOCAL

(RE)ACTIVEM GIRONA 

S ERV E I  MUN I C I PA L  D 'OCUPAC I Ó
ÀR EA  DE  PROMOC I Ó  E CONÒM I CA



FINALITAT  DELS  AJUTS

Ens SMObilitzem per tu!.

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.



Alta al RETA amb anterioritat

al 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
 

 

QUI  POT  SOL ·LICITAR
 ELS  AJUTS  

(RE)ACTIVEM  GIRONA?



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
 

 



QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR 

LES EMPRESES I ENTITATS?

Estar al corrent de pagaments tributaris.

Disposar d'un sistema d'organització i gestió de la prevenció de riscos

laborals.

Complir amb la normativa vigent pel que fa a gestió de subvencions, igualtat

de tracte i oportunitats, assetjament per raó de sexe, finances públiques,

ajuts de minimis i protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament

de Girona.



Haver amortitzat llocs de treball indefinits

mitjançant acomiadaments declarats

improcedents per l'autoritat competent o

haver tramitat un ERO durant els 3 mesos

anteriors a la contractació subvencionada

i/o durant el període subvencionat.

Haver estat sancionada en matèria

d'integració laboral de persones amb

discapacitat, relacions laborals o seguretat

i salut en el treball.

        ERTO per motiu de causa major no    

        impedeix sol·licitar aquests ajuts.



Concurrència competitiva mitjançant

convocatòria oberta. 

Atorgament a partir d'una valoració de les

sol·licituds presentades, en funció dels

criteris establerts a les bases reguladores,

fins a l’esgotament de la dotació

pressupostària de 120.000€

QUIN  ÉS  EL  RÈGIM  DE  CONCESSIÓ?



CRITERI DE VALORACIÓ (de major a menor)
Percentatge de disminució de la facturació bruta. 

CRITERIS DE DESEMPAT

Professionals autònoms/es
Import de la base imposable de l'IRPF.

Microempreses (ordre consecutiu)
1- Major % de treballadors/es amb discapacitat i/o en situació d'exclusió social a la plantilla.
2- Major % de contractes indefinits a la plantilla.
3- Major % de dones a la plantilla.

CRITERI SUPLEMENTARI 
Ordre cronològic.



QUANTIA DELS AJUTS
La quantia màxima de la
subvenció serà de 1.200€
per sol·licitant.

Només s'admetrà una
sol·licitud per persona
física, jurídica o
agrupacions d'aquestes.

No es podrà subvencionar
la mateixa situació, encara
que la presentin diferents
beneficiaris/àries.

    

DESPESES
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.
    



Sol·licitud 

subvenció

Relació

sol·licituds

admeses i no

admeses

(provisional i

definitiva)

Resolució

atorgament

(provisional i

definitiva)

Justificació

econòmica

Pagament

90% 

import total

Pagament

10% 

restant

Aprovació

justificació

econòmica

Sol·licitant

Ajuntament de Girona

QUINS TRÀMITS S'HAN DE FER?



Formulari de sol·licitud.

DNI/NIE de la persona que signa la sol·licitud.

Certificat de situació en el cens d'activitats

econòmiques de l'AEAT.

Certificat corrent de pagament ATC.

TERMINI DE SOL·LICITUD
30 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació al

BOP de l'anunci d'aprovació definitiva de les bases

reguladores i convocatòria.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD?

Seu electrònica Ajuntament de Girona
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca

/tramits/subvencions/

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/tramits/subvencions/


      COM S'HA DE JUSTIFICAR AQUESTA SUBVENCIÓ?

Formulari de justificació econòmica.

Factures i justificants de pagament de les

despeses subvencionades.

TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA
2 mesos a partir de la notificació de la resolució

definitiva d'atorgament de l'ajut.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Seu electrònica Ajuntament de Girona
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/tramits/subvencions/

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/tramits/subvencions/


S ERV E I  MUN I C I PA L  D 'OCUPAC I Ó
ÀR EA  DE  PROMOC I Ó  E CONÒM I CA

A J UN TAMENT  DE  G I RONA

C/ Narcís Xifra i Masmitjà, 43 
17005 Girona
972 249 360 - smo@ajgirona.cat

Invertim en el teixit econòmic 
per millorar el futur de les persones

@ocupacio_gi                  

                 
 www.girona.cat/smo

 

smo_gi                  
 
 Ajuntament de Girona


