
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió d’ajuts al 
manteniment de l’ocupació del programa  

Girona Actua (+), per a microempreses i persones 
treballadores autònomes afectades per les conseqüències 

de la crisi sanitària generada per la COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servei Municipal d’Ocupació 
Àrea de Promoció Econòmica 



 

 

1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament d’ajuts al manteniment de l’ocupació de 
totes aquelles activitats econòmiques que s’han vist afectades per l’estat d’alarma 
decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Es pretén, d’una banda, donar suport al 
teixit econòmic local per a la continuïtat de la seva activitat i, de l’altra, evitar l’entrada 
a l’atur de persones que, amb anterioritat a aquesta crisi sanitària, es trobaven en 
situació d’ocupació. 
 
2. Bases reguladores 
 
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que es van aprovar per Junta 
de Govern Local del dia 26 de juny de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 209, edicte 7665, de 30 d’octubre de 2020. 
 
3. Requisits dels/de les sol·licitants 
 
Línia 1: 
 
Persones treballadores autònomes que no ocupen treballadors/ores, que compleixin 
els següents requisits: 
 

a) Amb alta al Règim Especial de Treball Autònom (RETA), com a empresari/ària 
individual, amb anterioritat al dia 14 de març de 2020. No s'inclouen els 
treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils 
privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els 
membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores 
autònoms col·laboradors. 

b) Amb domicili fiscal al municipi de Girona amb anterioritat al dia 14 de març de 
2020. 

c) Que siguin titulars de negocis que es trobin en alguna de les situacions 
següents: 
 

− Que obligatòriament hagin hagut de romandre tancats a partir de 
l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. 

− Que, tot i no estar obligats/des a tancar temporalment, han hagut de 
cessar l’activitat. 

− Que hagin causat baixa temporal de l’activitat. 
− Que hagin patit una disminució de la facturació de, com a mínim, un 

50%, durant els mesos transcorreguts entre l’entrada en vigor de l’estat 
d’alarma i  l’inici de la fase 0 de desescalada, respecte al mateix 
període de l’any 2019. 
 

Línia 2: 
 
Microempreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre que a data 
de 29 de febrer de 2020 comptessin amb una plantilla de fins a 10 treballadors/ores; 
amb domicili fiscal, delegació o centre de treball ubicat al municipi de Girona, i que es 
trobin en alguna de les següents situacions: 



 

 

a) Que hagin sol·licitat un ERTO per motiu de causa major, a partir del dia 14 de 
març de 2020, i que aquest s’hagi resolt favorablement. 

b) Que s’hagin vist obligades a aturar temporalment l’activitat, a partir de l’entrada 
en vigor de l’estat d’alarma. 

c) Que, tot i no estar obligats/des a tancar temporalment, han hagut de cessar 
l’activitat. 

d) Que hagin patit una disminució de la facturació de, com a mínim, un 50%, 
durant els mesos transcorreguts entre l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i  
l’inici de la fase 0 de desescalada, respecte al mateix període de l’any 2019. 

 
Les empreses, autònoms/es i entitats sol·licitants també han de complir els requisits 
generals especificats a l’apartat 2.2 de les bases reguladores. 
 
4. Crèdit pressupostari assignat i quantia total màxima que s’hi destina 
 
L’Ajuntament de Girona destina a aquesta convocatòria fins a un màxim de 
250.000,00€; amb càrrec a l’assignació pressupostària 2020 600 43300 48000 Foment 
de l’activitat econòmica i l’ocupació. Es destinarà un import màxim de 75.000,00€ a la 
línia 1 i de 175.000,00€ a la línia 2. 
 
5. Sol·licituds i terminis de presentació 
 
5.1. Les entitats sol·licitants hauran de presentar la sol·licitud de subvenció mitjançant 
la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat), a través del tràmit 
específic habilitat a aquest efecte i annexant la documentació requerida a la base 14 
de les bases reguladores. 
 
5.2. S’obre un període de presentació de sol·licituds, que comprèn des del dia 7 de 
desembre al 20 de desembre de 2020. 
 
5.3. Segons la base 18 de les bases reguladores, la presentació de la sol·licitud de 
l’ajut en pressuposa la seva acceptació. En cas de renúncia, el beneficiari/ària l’ha de 
fer explícita un cop notificada la resolució d’atorgament. 
 
6. Règim de concessió de les subvencions  
 
El règim de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva mitjançant 
convocatòria oberta. S’establirà una prelació, en funció dels criteris de valoració 
establerts a la base 5 de les bases reguladores, entre les sol·licituds presentades dins 
dels terminis establerts en aquesta convocatòria i que compleixin tots els requisits 
establerts a les bases reguladores. 
 
7. Criteris de valoració i prelació de les sol·licituds 
 
La concessió de la subvenció s’efectuarà mitjançant l’assignació d’una puntuació, 
d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases, i s’atorgarà a les empreses, 
professionals autònoms i entitats sol·licitants, seguint l’ordre de major a menor 
puntuació, i fins a l’esgotament de la dotació pressupostària prevista. 
 
 
 

https://seu.girona.cat/


 

 

Els criteris de valoració de les sol·licituds de subvenció, per a cada línia, seran els 
següents: 
 
Línia 1 
 
 
Criteris 

 
Barem 

 
Puntuació 

 
Base imposable renda1 

Menys de 25.000€ 4 
De 25.001€ a 35.000€ 3 
De 35.001€ a 45.000€ 2 
De 45.001€ a 50.000€ 1 

Disminució de la facturació2 Més del 75% 5 
Entre 50% i 75% 3 

Promoció de la igualtat Titular de l’activitat dona 1 
 
Puntuació màxima: 10 punts 
 
Línia 2 
 
 
Criteris 

 
Barem 

 
Puntuació 

Situació de l’entitat 
sol·licitant 

Tancament obligatori, cessament activitat i/o 
ERTO 

4 

 
Manteniment de la 
plantilla3 

Entre 80% i 100% 4 
Entre 65% i 79% 3 
Entre 50% i 64% 2 
Inferior 50% 1 

Disminució de la 
facturació4 

Superior al 75% 4 
Entre 50% i 75% 3 

 
Activitats 
econòmiques 
generadores 
d’ocupació de qualitat  
(CCAE-2009) 

 
Grup J 

61- Telecomunicacions  
 
 

2 

62- Serveis de tecnologies de la 
informació 

 
Grup M 

71- Serveis tècnics d’arquitectura i 
enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 
72- Recerca i desenvolupament 
74- Altres activitats professionals,  
      científiques i tècniques 

Promoció de la 
igualtat 

Persona treballadora subvencionada dona 1 

 
Puntuació màxima: 15 punts 
 

                                                 
1 Import de la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques en el cas 
d’acollir-se al sistema de tributació individual, o import de la part de la base imposable corresponent 
a la persona sol·licitant, en el cas de tributació conjunta.  
2 Percentatge de disminució de la facturació durant els mesos transcorreguts entre l’entrada en vigor 
de l’estat d’alarma i  l’inici de la fase 0 de desescalada, respecte al mateix període de l’any 2019. 
3 Percentatge de manteniment de la plantilla de treballadors/ores a l’inici del període subvencionable 
respecte al mes de febrer de 2020. 
4 Percentatge de disminució de la facturació durant els mesos transcorreguts entre l’entrada en vigor 
de l’estat d’alarma i  l’inici de la fase 0 de desescalada, respecte al mateix període de l’any 2019. 



 

 

Serà imprescindible acreditar, com a mínim, el percentatge de manteniment de la 
plantilla a l’inici del període subvencionable en el termini de 6 mesos posteriors a la 
data de finalització d’aquest període. 
 
En cas d’empat, el criteri que s’utilitzarà per determinar l’ordre de prelació, de major a 
menor puntuació, serà el percentatge de dones en relació al total de la plantilla.  
 
8. Quantia de les subvencions 
 
Línia 1: 
 
En el cas de les persones treballadores autònomes empresàries individuals la quantia 
màxima de l’ajut serà de 1.000 euros. 
 
Línia 2: 
 
En el cas d’entitats que ocupin fins a 10 treballadors/ores, l’Ajuntament de Girona 
subvencionarà el contracte d’una persona per empresa (o grup empresarial), 
professional autònom/a o entitat.  
 
La persona treballadora, el contracte de la qual sigui objecte de la subvenció, haurà de 
complir els requisits següents: 
 

- Empadronada al municipi de Girona. 
- Formar part de la plantilla amb anterioritat al dia 14 de març de 2020. 
- Antiguitat mínima de 6 mesos.  

 
Es podrà utilitzar qualsevol modalitat de contracte permès per la normativa laboral 
vigent, excepte els contractes de treball en pràctiques i els contractes fixes 
discontinus. Tampoc serà subvencionable la contractació de treballadors/ores per dur 
a terme obres, serveis o subministraments de caràcter públic del qual l’empresa 
contractant n’hagi resultat adjudicatària i amb contracte de licitació formalitzat i vigent. 
 
El contracte de treball objecte de subvenció haurà de ser a jornada completa o mínim 
de mitja jornada segons el conveni col·lectiu d’aplicació (o 20 hores/setmana en el seu 
defecte). 
 
La quantia mensual de la subvenció serà el 50% del Salari Mínim Interprofessional 
(SMI) vigent en el moment d’inici del període subvencionable (el SMI per a l’any 2020 
és de 950€). Aquesta quantia es determinarà a la resolució de concessió.   
 
La durada del període subvencionable, a comptar a partir de la data d’inici de la 
desescalada o bé a partir de la reincorporació del treballador/ora en situació d’ERTO, 
així com la quantia total de la subvenció, es determinarà en funció de la mida de 
l’empresa o entitat: 
 

Quantia subvenció Període subvencionable 
3 mesos 5 mesos 

Mida 
empresa 

Fins a 5 treballadors/ores 1.425,00€  
De 6 a 10 treballadors/ores  2.375,00€ 

 
 



 

 

Durant el període subvencionable, no es podran realitzar disminucions ni en la durada 
del contracte ni en la jornada laboral. En cas d’increment, no repercutirà en la quantia 
de la subvenció inicialment sol·licitada. 
 
En el cas que la persona contractada fos baixa definitiva del lloc de treball per motius 
voluntaris, l’entitat contractant té la possibilitat de substituir-la, en el termini de 15 dies 
hàbils, incorporant una altra persona treballadora, empadronada al municipi de Girona, 
per cobrir el mateix lloc de treball i complint els requisits de contractació estipulats en 
aquesta base, pel que fa a la modalitat contractual i la jornada laboral. En aquest cas, 
els dies entre la baixa de la primera persona treballadora i l’alta de la persona 
substituta es podran comptabilitzar com a subvencionables a la finalització de la data 
límit prevista inicialment. 
 
9. Despeses subvencionables 
 
Línia 1: 
 
Són subvencionables les despeses corrents necessàries per al desenvolupament de 
l'activitat habitual que es duia a terme amb anterioritat al Reial decret 463/2020, de 14 
de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), concretament: 
pagaments corresponents a quotes RETA, lloguers, quotes de préstecs per activitat, 
despeses de proveïdors, serveis bàsics i subministraments. Aquest percentatge es 
correspondrà, en cas que sigui necessari, a l’aplicació de l’article 104.2 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, de prorrata. 

Línia 2: 
 
Es consideren despeses subvencionables els salaris bruts mensuals pagats a les 
persones treballadores, calculats en 12 pagues. 
 
No seran subvencionables les despeses corresponents als següents conceptes: 
despeses no salarials, incentius salarials, dietes, despeses de locomoció, pagament 
de vacances no realitzades, hores extraordinàries, indemnitzacions, complements per 
a les despeses efectuades com a conseqüència de l’activitat laboral o qualsevol altre 
concepte retributiu. Tampoc serà subvencionable cap tipus de despesa indirecta.  
 
10. Procediment d’atorgament 
 
Rebudes les sol·licituds de subvenció dins de cada període selectiu, seran 
examinades i comprovades, i s’aprovarà una relació provisional d’admesos i exclosos, 
requerint, en el segon cas al/a la sol·licitant perquè en el termini de 10 dies subsani la 
falta de requisits o acompanyi els documents preceptius, advertint que en cas de no 
fer-ho  se’l tindria per desistit de la petició en els termes de l’art. 68 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.  
 
La Comissió de Valoració, un cop comparades i valorades les sol·licituds presentades, 
d’acord amb els criteris que es fixin a la convocatòria, emetrà un informe amb el 
resultat de l’avaluació i una relació ordenada de les sol·licituds segons la puntuació 
obtinguda.  
 



 

 

No obstant, no serà necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds 
presentades que reuneixin els requisits establerts quan el crèdit consignat sigui 
suficient per a cada període selectiu.  
L’informe de valoració de la Comissió de Valoració s’elevarà a l’òrgan instructor, que 
formularà la proposta d’atorgament. La resolució provisional d’atorgament correspon a 
la Junta de Govern Local, i serà publicada  a la web i al tauler d’anuncis municipals, 
atorgant un període d’audiència de 10 dies per a al·legacions dels interessats/des.   
 
En cas que no es presentin al·legacions, la resolució provisional s’entendrà definitiva. 
En cas que se’n presentin, un cop examinades s’emetrà resolució definitiva, amb un 
pronunciament exprés sobre l’estimació o desestimació de les al·legacions 
presentades de forma justificada.  
 
El termini màxim per resoldre i notificar el procediment serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.. 
 
Si en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la presentació de la 
sol·licitud de subvenció no s’ha notificat la resolució, aquesta s’entendrà desestimada 
per silenci administratiu. 
 
La notificació individual de tots els actes de tràmit i definitius que es produeixin en el 
marc de cada convocatòria, serà substituïda per la publicació dels mateixos en el 
tauler d’anuncis municipal i a la web municipal, en els termes de l’art. 45 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.  
 
11. Pagament de la subvenció 
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant el pagament d’una bestreta del 
90% de l’import total aprovat en el termini màxim de 60 dies hàbils des de la resolució 
de la concessió de la subvenció.   
 
En el moment en què s’hagi verificat la correcta justificació de la totalitat de  les 
despeses subvencionades per part de les entitats beneficiàries, s’efectuarà el 
pagament de l’import pendent en el termini màxim de 60 dies hàbils a partir de 
l’aprovació de la justificació.  
 
12. Justificació de les subvencions 

Un cop finalitzat el període subvencionable, les entitats beneficiàries hauran de 
presentar la justificació econòmica mitjançant un compte justificatiu, que haurà 
d’incloure les despeses de contractació, amb aportació dels justificants de les 
despeses que acreditin la realització de les actuacions subvencionades i la correcta 
aplicació dels fons rebuts, així com la documentació requerida amb el detall de les 
tasques realitzades per part del treballador/ora. 

El termini per aportar la documentació justificativa és de 2 mesos des de la data de 
finalització del període subvencionable. En cas de baixa definitiva de la persona 
contractada durant el període subvencionable, el termini de dos mesos es comptarà a 
partir de la data de baixa a la Seguretat Social.  
 



 

 

En el cas que aquests terminis s’hagin exhaurit amb anterioritat a la resolució 
d’atorgament de la subvenció, el termini per a la justificació serà de 2 mesos partir de 
la data de notificació d’aquesta resolució. 
 
Les empreses i/o entitats contractants hauran de presentar la justificació de la 
subvenció de manera telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona  
(https://seu.girona.cat), mitjançant el tràmit específic habilitat a aquest efecte, i 
annexant la documentació detallada a la base 24 de les bases reguladores. 
 
13. Règim jurídic 
 
Aquesta convocatòria es regula per les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions al manteniment de l’ocupació del programa Girona Actua (+), en règim de 
concurrència competitiva, aprovades per Junta de Govern Local de data 26 de juny de 
20120 i, de forma supletòria, per la normativa especificada a la base 3 d’aquestes 
bases reguladores. 
 
14. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de 
Girona, al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Girona, al web municipal i a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions. 
 

https://seu.girona.cat/

	a) Que hagin sol licitat un ERTO per motiu de causa major, a partir del dia 14 de març de 2020, i que aquest s’hagi resolt favorablement.

