SUBVENCIONS
PER A LA TRANSFORMACIÓ
DIGITAL DEL COMERÇ
DE LA CIUTAT PER L’ANY 2021
Puc demanar-la?
Si el meu establiment és...

√ Una parada al mercat municipal
√ Un establiment comercial individual de venda al detall
√ O un d’aquests establiments comercials individuals:
• Tallers de reparacions mecàniques
• Serveis fotogràfics i audiovisuals
• Copisteries i arts gràfiques
• Serveis de reparacions
• Agències de viatges detallistes
• Tintoreries i bugaderies
• Perruqueries, salons d’estètica i bellesa
• Serveis de menjar preparat i càtering
• Bars i restaurants
• Clíniques veterinàries amb botiga física

...i el local comercial està situat a...
Una planta baixa i/o a peu de carrer en trama urbana a la ciutat de
Barcelona, amb la seu fiscal a la mateixa província.

Quin és l’import subvencionat?
El 50% del cost de projecte, amb un màxim de 6.000 euros.

Quin és el termini per presentar la subvenció?

Què he de presentar?
√
√
√
√
√
√
√

Instància de sol·licitud de subvenció.
Pressupost d’un tercer.
Certificat o document acreditatiu de situació censal de l’Agència Tributària.
Document original de certificat de dades bancàries.
Qüestionari de presència a internet i maduresa digital.
Model de sol·licitud de dades bancàries. (facilitat a la web de la convocatòria)
Fotocòpia del DNI (si ets persona física) o fotocòpia de la targeta acreditativa
del número d’identificació fiscal (si ets persona jurídica).

(consultar bases)

On ho he de presentar?
» Telemàticament: amb el certificat digital a
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20180001285

» Presencialment: a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona.

Com ho he de justificar?
√ Hauràs de presentar un compte justificatiu signat per la persona titular amb:

» Memòria d’actuació.
» Memòria econòmica simplificada.
» Factures originals.
» Declaració jurada (*) de la persona beneficiària i/o representant legal
conforme les factures aportades són les úniques originals.
» Documentació acreditativa del pagament de les factures aportades.
» Carta de reintegrament (*) en el supòsit de romanents no aplicats.

Quan ho he de justificar?
Tens un màxim de 2 mesos a partir de la finalització del termini d’execució de
l’activitat (apartat 12 de la convocatòria) i, en qualsevol cas, com a màxim es
pot justificar el 31 de març del 2022.

Fins al 13 de maig de 2021.

* Models a:
ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

+info:
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat

