FAQs sobre la línia extraordinària d’ajuts per a donar suport a establiments comercials amb
activitat econòmica no essencial, establiments de restauració i empreses del sector turístic de
Torrelles de Llobregat, afectats per la crisi sanitària Covid-19 durant l’any 2021

- Qui es pot presentar?
Qualsevol establiment legalment constituït ubicat al terme municipal de Torrelles de Llobregat
-A qui va dirigit especialment aquest ajut?
Els beneficiaris podran ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil considerada com
a no essencial, així com empreses del sector turístic i de la restauració, amb seu i establiment
comercial a Torrelles de Llobregat.
-Què s’entén per Comerç No essencial?
Segons el que estableix el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat
d’alarma en els seus articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, s’entén per activitat mercantil essencial
la desenvolupada per establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i
bens de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries,
òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per
l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de
companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici
professional de l’activitat de perruqueria a domicili.
Què s’entén per establiment?
Es consideren establiments els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o
sense cobrir en què es desenvolupen activitats comercials, industrials, o d’un altre tipus, tant si
aquestes es produeixen de manera continuada, periòdica o ocasional. En aquest cas, els
beneficiaris no han de desenvolupar la seva activitat econòmica en un establiment.
- Un despatx, o un garatge, a un domicili particular s’entén com a establiment?
No.
- Una nau industrial s’entén com a establiment?
Sí.
- Una botiga s’entén com a establiment?
Sí.
- On s’ha de presentar?
Per Internet a l’apartat de tràmits de la pàgina web municipal: http://www.torrelles.cat/seuelectronica/tramits-i-gestions/pagina-tramits/ajuts-extraordinaris-als-establiments-comercialsactivitat-economica-no-essencial-covid-19
- Quin és la data límit per a sol·licitar l’ajut?
El 5 juliol de 2021
- Quina documentació s’ha d’aportar?
Tres documents (o quatre documents, si l’establiment és una persona jurídica):
1. S’ha d’omplir el model oficial que hi ha al mateix tràmit del web municipal, consta d’una
declaració jurada on el sol·licitant haurà de manifestar que compleix amb els requisits de la

convocatòria i el percentatge de pèrdues econòmiques que ha tingut durant el primer trimestre
de 2021, en comparació amb el mateix trimestre de l’any anterior.
2. Còpia del document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment
(NIF/CIF/NIE).
3. Còpia de la declaració d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, o declaració censal,
relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
4. Còpia del document d’identificació fiscal del representant legal de la persona jurídica titular de
l'establiment (si s'escau)

- Quins són els criteris per valorar cada ajut?
Els ajuts s’atorgaran de forma proporcional als sol·licitants un cop aplicats els criteris objectius
determinats en les presents bases, sobre un total de 100 punts:

1. Haver hagut de cessar l’ activitat, totalment o parcialment, degut als efectes del Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, durant el primer trimestre del 2021
Haver hagut de cessar l’ activitat totalment (tancament total de
l’establiment o de l’activitat) degut als efectes del Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 45 punts
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, durant el primer
trimestre del 2021
Haver hagut de reduir i/o cessar parcialment la seva activitat, degut als
efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara
20 punts
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, durant el primer trimestre del 2021
2. Pèrdues econòmiques ocasionades directa o indirectament per l’estat d’emergència
sanitària ocasionada pel COVID-19 durant el primer trimestre del 2021, en comparació
amb el primer trimestre de l’any 2020
Pèrdues d’entre el 25% i el 30%

3 punts

Pèrdues d’entre el 31% i el 49%

12 punts

Pèrdues de més del 50%

20 punts

A tal efecte, s’establiran els següents 4 trams de puntuació:
Trams

Baremació percentatge ajut

Tram 1: de 3 a 7 punts

25 %

Tram 2: 8 a 23 punts

50 %

Tram 3: de 24 a 49 punts

75 %

Tram 4: de 50 a més punts

100 %

- Quin és l’import màxim que se’m podria concedir?
400 euros per beneficiari.
- Si se m’ha concedit l’ajut, quan rebré els diners?
Es rebrà l’import concedit un cop presentada i valorada la documentació justificativa de l’ajut
per part dels/les interessats/es. Els diners s’ingressaran al compte corrent que s’hagi especificat
a la sol·licitud.

- Hauré de justificar els diners de l’ajut concedit?
Sí, un cop concedit l’ajut extraordinari a establiments comercials i empresarials d’activitat no
essencial, establiments de restauració i empreses turístiques que s’hagin vist afectats per una
disminució de la seva activitat degut a les conseqüències de la crisi sanitària del Covid-19, per
rebre l’import de la subvenció, hauran d’ aportar telemàticament la documentació
justificativa en el termini màxim de dos mesos des de la concessió de l’ajut. Caldrà presentar
a l’Ajuntament l’estat de comptes del primer trimestre de 2020 i del primer trimestre de 2021 on
es pugui constatar el percentatge de pèrdues o guanys.
- Què passa si no justifico la subvenció?
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués
presentat, no es podrà abonar l’import corresponent a la subvenció concedida. En cas
d’incidències o manca de justificació es procedirà de la següent forma:

a) Manca de justificació
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut.
b) Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció
de l’ajut segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament de la
bestreta rebuda.

