
SUBVENCIÓ
Comerç i Serveis

+INFO

QUINA
QUANTITAT?

ESCANEJA ELS CODIS QR'S PER 
CONÈIXER TOTS ELS REQUISITS I LA 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

www.bdv.cat

COM I ON SE 
SOL ·LICITA?

Barberà del Vallès

PER INTERNET

Si disposes d'un sistema d'identificació digital 
(IdCAT Mòbil, Cl@ve-Pin) o bé d’un certificat 
digital (IdCAT, Clave, FNMT, etc.) o DNI 
electrònic, pots sol·licitar-lo per Internet. Entra 
al web www.bdv.cat i a continuació accedeix a 
la Seu Electrònica. Podràs omplir una instància 
genèrica i annexar-hi tota la documentació en 
format pdf.

DE MANERA PRESENCIAL

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), al Pg 
Dr. Moragas, 224. 

Cal concertar cita prèvia al telèfon 
937 297 171, extensions 135 o 286.

La concessió d'ajuts econòmics ascendeix a 
un import de 500.000,00 euros.
L'import màxim subvencionable és de 500 
euros per establiment.

Barberà dona vida al Comerç

Oficina d’Atenció Empresa (OAE)
Tel. 937 297 171 (ext. 180)

oae@bdv.cat
oae.bdv.cat

Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 16h

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Pg. Dr. Moragas, 224

Tel. 937 297 171 (ext. 135 o ext. 286)

Horari:
De dilluns a divendres, de 8 a 19h

Col·labora:Organitza:

Català Castellà



QUIN ÉS 
L'OBJECTIU? QUÈ ES POT

DEMANAR?
DESPESES SUBVENCIONABLES:

QUÈ NECESSITES?

QUI HO POT 
DEMANAR?

QUAN HO PUC
DEMANAR?

Finançar el manteniment de l'activitat 
productiva dels establiments de comerç al 
detall i d'altres serveis de proximitat de 
Barberà del Vallès, que han vist afectada la 
seva activitat habitual amb motiu de la crisi 
provocada per la Covid-19.

Línia 1
Lloguers o quotes d'adquisició del local comercial. Subminis-
traments. Quotes de la Seguretat Social de les persones 
promotores de l'activitat. Adquisició de circulant.

Línia 2
Costos salarials i de cotització de la S.S. del personal contractat 
amb anterioritat a la data en què es va declarar l'estat d'alarma.

Línia 3
Les vinculades a la implantació de nous serveis o productes.
Per a la compra d' EPIS. Derivades de reformes i instal·lacions 
d'adequació dels locals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

Línia 1
Escriptura de propietat o contracte de lloguer.
Justificants bancaris del pagament del lloguer corresponents 
als mesos dels períodes subvencionables.
Factures corresponents a aquelles despeses per les que es 
sol·licita la subvenció amb els justificants de pagament.

Línia 2
Contractes de treball del personal contractat amb anterioritat a 
l'estat d'alarma.
Nòmina i justificant de pagament dels mesos dels quals es 
sol·licita subvenció.
Documentació RNT de la Seguretat Social.
Rebut RLC de la Seguretat Social.

Línia 3
Escriptura de propietat o contracte del lloguer del local.
Factures despeses o inversions per les que se sol·licita la 
subvenció amb els justificants de pagament.

NO PODRÀ SER OBJECTE DE SUBVENCIÓ NI L'IVA NI EL PAGAMENT DE TRIBUTS, 
MULTES O SANCIONS.

Instància de sol·licitud ( Annex 1)

Declaració responsable (Annex 2)

Dades del compte bancari, diligenciades per l'entitat 
bancària, al qual s'ha de transferir l'import de la 
subvenció (Annex 3)

Les persones sol·licitants que hagin negociat una 
pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol 
altra condició especial dels seus deutes, cal que 
aportin la documentació que acrediti aquesta 
prerogativa especial.

Establiments de comerç al detall i d'altres 
serveis de proximitat de Barberà del Vallès, 
que han vist afectada la seva activitat 
habitual amb motiu de la crisi sanitària 
provocada per la Covid-19. Sempre que la 
superfície de l'establiment comercial
no superi els 400m2, i que la facturació de 
l'establiment, durant el període objecte de 
subvenció, no superi el 75% del mateix 
període de l'any 2019.

A partir del 13 d'octubre i fins a l'11 de 
novembre de 2020.

DNI de les persones promotores.

PER A PERSONES FÍSIQUES

PER A LES PERSONES JURÍDIQUES

Escriptura, estatuts i document acreditatiu 
de representació.

NIF de l'empresa.


