Preguntes freqüents / programa de subvencions

“BARCELONA: AFAVORINT LA CONTINUÏTAT EMPRESARIAL”
1.- Com es registren les sol·licituds?
Es podran registrar les sol·licituds de subvenció fins al 21 de juny de 2019, aportant tota la documentació necessària
per via telemàtica:
Per Internet, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona amb Certificat Digital:
bcn.cat/tràmits
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20160001217&style=empresa&language=ca

Podeu consultar els certificats digitals admesos en aquest enllaç:
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/certificatLogin/default.html
2.- Es poden beneficiar de l’ajut persones empresàries individuals i microempreses. Què s’entén per
microempresa ?
Qualsevol forma jurídica que compti amb un màxim de 10 treballadors/es.
3.- És compatible aquesta subvenció amb altres ajuts ?
Sí; les subvencions són compatibles amb qualsevol altre ajut (inclòs el d’ “Inici de nova activitat econòmica per a
treballadors/es autònomes”) . La suma total però no podrà superar el cost de l’inici de l’activitat econòmica.
4.- En quins casos es requereix justificació d’empadronament a la ciutat de Barcelona?
Quan el/la sol·licitant sigui una persona autònoma que no pot justificar alta fiscal a la ciutat de Barcelona en el moment
de la compravenda. P.e. alta com a autònom/a posterior a l’adquisició del negoci cedit.
5.- Com s’acredita l’alta fiscal a Barcelona ?
Mitjançant els models 036 i/o 037 (Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació
i baixa i declaració censal simplificada. els models d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques – Agència Tributària).
6.- Com s'acredita que l'empresa està al corrent de pagaments (amb Seguretat Social, Hisenda...)?
L'equip encarregat de la gestió del programa fa les gestions necessàries per obtenir directament aquestes acreditacions.
7.- Per calcular la quantitat de l’operació es té en compte l’IVA ?
No. En el cas de que alguna part del contracte de compravenda (p.e. actius del negoci) inclogui alguna quantitat en
concepte d’IVA, aquesta es restarà del total de l’operació per al càlcul de l’import de l'ajut.
8.- Com es cobra la subvenció?
Mitjançant un únic ingrés en el compte bancari indicat.
Un cop aprovada en resolució definitiva la sol·licitud, caldrà aportar original de full de sol·licitud de transferència
bancària, segons model normalitzat de l’Ajuntament de Barcelona, amb signatura i segell de la corresponent entitat
bancària i signatura de la persona sol·licitant/beneficiària.
El model estandarditzat es pot trobar al web www.barcelona.cat/tramits, dins la corresponent convocatòria.
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20160001217&style=empresa&language=ca

9.- Com sabré l’estat de la meva sol·licitud ?
Rebrà informació de la publicació al BOP de la resolució del seu expedient mitjançant missatge de correu electrònic.
10.- A l’operació de compravenda es contempla l’ajornament d’una part del pagament. Quina quantitat puc
justificar per al càlcul de l’import de l’ajut que em correspon ?
A les compravendes amb pagament ajornat, l'import que comptarà serà el realment pagat i acreditat en la data de la
presentació de la sol·licitud.
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