
PREGUNTES FREQÜENTS AJUTS A NOVES EMPRESES, COMERÇOS I 
AUTÒNOMS 
 
1- Qui pot sol·licitar l'ajut? 
 
a) Persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a 
les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici d'una nova 
activitat entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 2021. 
 
b) Persones que hagin iniciat una activitat professional/empresarial i l’alta al Règim 
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o règim assimilable es produeixi entre l’1 
de gener de 2020 i el 31 de maig de 2021.   
 
c)  Persones empadronades a Sant Boi de Llobregat (com a mínim 1 mes abans de la 
data de presentació de la sol·licitud) i que iniciïn una activitat a qualsevol municipi de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, o bé  
 
Persones que iniciïn una activitat empresarial a Sant Boi de Llobregat i que estiguin 
empadronades a qualsevol municipi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
 
2 - Persones excloses de sol·licitar l'ajut 
 
a) Persones que hagin estat beneficiàries de la mateixa assignació econòmica objecte 
d’aquesta sol·licitud en la convocatòria immediatament anterior a aquesta 
convocatòria. 
 
b) Persones que hagin estat donades d’alta al RETA per la mateixa activitat laboral en 
els 6 últims mesos anteriors a l’alta. Les persones que hagin cessat l'activitat a causa 
del Covid-19 i posteriorment hagin reprès la mateixa activitat no es podran beneficiar 
de l'ajut atès que es considera que la data d'alta de l'activitat és la primera. 
 
 
 
3- Quins conceptes es subvencionen? 
 
• El 100% de la quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors/es 

Autònoms/es) o règim assimilable dels dotze primers mesos. La despesa s'haurà 
d'haver produït entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 2021. 

 
• El 100% de l’import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d’activitat o 

ICIO. La despesa s'haurà d'haver produït entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig 
de 2021. 

 
• El 100% de l’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment. La 

despesa s'haurà d'haver produït entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 
2021. 

 
• El 100% del cost de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un 

arquitecte/a o enginyer/a. La despesa s'haurà d'haver produït entre l’1 de gener de 
2020 i el 31 de maig de 2021. 

 
• El 100% del cost de diferents taxes municipals pels serveis d'intervenció 

administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses tals com 
l'informe/certificat de compatibilitat amb el planejament urbanístic, canvi de nom, 



comunicacions de variacions no substancials, informe previ en matèria d'incendis. 
La despesa s'haurà d'haver produït entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 
2021. 

 
• El 100% del cost de les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució. 

La despesa s'haurà d'haver produït entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 
2021. 

 
• El 100% de les despeses de la gestoria o  assessoria jurídica, econòmica, fiscal o 

tècnica per a tràmits d'alta, legalització i inici de l'activitat emprenedora. La 
despesa s'haurà d'haver produït entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 
2021.   

 
• El 100% de les despeses inicials en TIC: cost de creació d’una pàgina web, cost 

del disseny de la imatge corporativa, cost de desenvolupament d’una APP, disseny 
de la pàgina web de l’empresa i de community manager (posicionament SEO i 
SEM, manteniment, hosting, xarxes socials,…). La despesa s'haurà d'haver produït 
entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 2021. Quedaran excloses d'aquest 
concepte, les persones / empreses sol·licitants que s'hagin beneficiat d'una 
subvenció del Programa Futur de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pel mateix 
concepte i en el mateix període. 

 
• El 100% de les despeses  per la compra d'EPIS i mesures de protecció sanitàries 

en front de la Covid-19. La despesa s'haurà d'haver produït entre l’1 de gener de 
2020 i el 31 de maig de 2021. Quedaran excloses d'aquest concepte. les persones 
/ empreses sol·licitants que s'hagin beneficiat d'una subvenció del Programa Futur 
de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pel mateix concepte i en el mateix 
període. 

 
• El 50% de les despeses de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, 

oficina o parada de mercat per un import màxim de 250€ al mes i fins a 6 mesos. 
La despesa s'haurà d'haver produït entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 
2021. 

 
• El 100% d'altres despeses relacionades amb l'inici de l'activitat emprenedora, que 

prèviament hagin estat pressupostades en el pla d'empresa. La despesa s'haurà 
d'haver produït entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 2021. 

 
• El 5% màxim de les despeses per l'assistència a jornades empresarials, 

congressos i/o fires internacionals. La despesa s'haurà d'haver produït entre l’1 de 
gener de 2020 i el 31 de maig de 2021. 

 
 
4 - Quins conceptes NO són subvencionables? 
 
No són subvencionables les despeses en inversions o obres d’adequació, l’IVA de les 
factures i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació. 
 
En el cas d'empreses amb més d'un soci promotor, per ser persona beneficiària de la 
subvenció caldrà que cadascun dels socis que compleixi individualment amb els 
requisits de les bases, presenti una sol·licitud individual. Les despeses justificades que 
afectin al conjunt de la societat només podran ser elegibles en un sol expedient.  
 



 
5 - Quin és l'import de la subvenció? 
 
L'import màxim de la subvenció és de 2.000€.  
 
 
6 - Quin és el termini per presentar la sol·licitud de l'ajut? 
 
El termini per presentar la sol·licitud de l'ajut és des de l'1 d'abril i fins el 31 de maig.  
 
 
7 - Quina és la documentació necessària per presentar la sol·licitud de l'ajut? 
 

1. Model original de domiciliació de pagaments conformat per l’entitat bancària 
que es troba a la pàgina web. 

 
2. Declaració Censal (Model 036 o 037) d'Hisenda o PAC-DUE (alta telemàtica), 

d'inici d'activitat.  
 

3. Justificants de les despeses subvencionables, mitjançant factures originals i 
justificants de pagament: 
• Rebut de les quotes de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors 

Autònoms) o règim assimilable. En el moment de la sol·licitud com a mínim 
s'haurà de presentar un rebut de pagament. La resta de rebuts s'hauran de 
presentar en el moment de disposar d'ells i amb data màxima de 31 de 
maig de 2021, a excepció del rebut del RETA corresponent al mes de maig 
de 2021 que podrà ser presentat per a la seva justificació en data màxima 
el 30 de juny de 2021. 

 
• Rebut o liquidació de la taxa municipal de llicències d’obres per inici 

d’activitat o ICIO.  
 

• Rebut o liquidació de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment.  
 

• Rebut o liquidació d'altres taxes municipals pels serveis d'intervenció 
administrativa en l'activitat de la ciutadania: informe o certificat de 
compatibilitat urbanística, canvi de nom, comunicacions de variacions no 
substancials, informe previ en matèria d'incendi. 

 
• Factura original i justificant de pagament de l’informe tècnic o projecte 

expedit per un arquitecte o enginyer. 
 
• Factura original i justificant de pagament del notari de la de l’escriptura 

pública de constitució.  
 
• Factura original i justificant de pagament del gestor/assessor de les 

despeses d’alta, legalització i inici de l'activitat de l’autònom o l’empresa.  
  

• Factures originals i justificants de pagament de les despeses inicials en TIC: 
cost  de creació d’una pàgina web, cost de disseny imatge corporativa, cost 
de desenvolupament d’una APP, despeses vinculades a la pàgina web de 
l’empresa i de community manager (posicionament SEO i SEM, 
manteniment, hosting, xarxes socials,…). 

 



• Factures originals i justificants de pagaments de les despeses en EPIs i 
mesures de protecció sanitàries en front de la Covid-19. 

 
• Factures originals i justificants de pagaments de les despeses relacionades 

amb l'inici de l'activitat i pressupostades en el pla d'empresa. 
 

• Contracte signat, factures originals i justificants de pagament del lloguer i/o 
domiciliació, en un local industrial, comercial, oficina o parada de mercat. 

 
• Factures originals i justificants de pagament de les despeses d'assistència a 

jornades empresarials, congressos i/o fires internacionals. 
 
 

4.  Certificat actualitzat i original de períodes d'inscripció com a demandant 
d'ocupació emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya.  

 
  
5. Pla d'empresa elaborat pel sol·licitant i amb certificat de viabilitat d'una entitat 

col·laboradora de la Generalitat de Catalunya o dels serveis municipals. En cas 
de necessitar informació i assessorament per a l'elaboració del pla d'empresa 
(no s'elabora el pla d'empresa) podeu realitzar una formació específica que 
trobareu al següent enllaç:  

 http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/24BA957914CBEA63
C1258624002D9C06?OpenDocument&Clau=FC2020&Idioma=ca&Seu=
N 

 
 
8 - On puc tramitar l'ajut? 
 
Les subvencions s'han de sol·licitar mitjançant instància presentada en el registre 
general d'entrada de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, preferentment a través de 
registre electrònic (idCat mòbil) al web http://www.santboi.cat/oae o presencialment a 
l'OMAP amb cita prèvia. 
 
 
9 - Quan sabré si m'han concedit l'ajut? 
 
Una vegada registrada la sol·licitud: 
 
a) es verificarà que la persona o l'empresa sol·licitant acompleixin els requisits i 
obligacions indicats als punts 4 i 5 de les bases i que s’ha presentat dins del termini 
establert. 
 
b) es verificarà la documentació de la sol·licitud i si aquesta no compleix els requisits 
es requerirà a la persona interessada per tal que en un termini de 10 dies hàbils 
esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius.  
 
El termini màxim per resoldre i notificar si s'ha concedit l’ajut econòmic serà de 6 
mesos des de l’inici de la convocatòria.  
 
 
 
 


