Teixit empresarial. Ajudes directes.

6.7 Convocatòria d’ajudes per a autònoms i empreses de 5 treballadors o menys
per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic del Covid-19

Sinopsi ajuda

Concessió d’ajudes destinades a pal·liar l’impacte derivat de la
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en relació a les persones
físiques autònomes i les empreses de cinc o menys treballadors.
La finalitat de la convocatòria es protegir i donar suport al teixit
productiu de Mallorca, constituït en gran mesura per persones
físiques autònomes i per empreses petites, per tal que es
produeixi tan aviat com sigui possible una reactivació de
l’activitat econòmica insular.

Òrgan gestor

Beneficiari

Quantia



Hi ha dues línies:
- Línia 1: productes sanitaris, elements per adaptar el local
a les limitacions de contacte físic, formació i consultoria
pel compliment dels protocols de seguretat i l’establiment
de les mides per a la reducció dels riscos higiènicsanitaris davant el COVID-19 recomanades per l’activitat.
- Línia 2: eines tecnològiques necessàries per adaptar
l’activitat als nous hàbits de consum i digitalitzar-ne la
promoció o les vendes.
- Direcció
Insular
de
Promoció
econòmica
i
desenvolupament local – Consell Insular de Mallorca.
- La Cambra de Comerç de Mallorca com a entitat
col·laboradora (activitats d’instrucció).
Poden obtenir la condició de persona beneficiària de la
subvenció les persones físiques donades d’alta d’autònoms i les
empreses de 5 o menys treballadors, qualsevol que sigui la seva
forma jurídica, vàlidament constituïdes en el moment de
presentació de la sol·licitud, que desenvolupin la seva activitat a
l’illa de Mallorca.
El pressupost de despeses del Consell Insular de Mallorca per a
l’any 2020 ha assignat un import total de 800.000,00 euros a les
subvencions objecte de la convocatòria d’acord amb la
distribució següent: 500.000,00 € per a la línia 1 i 300.000,00 €
per a la línia 2.

Requisits

L’import màxim de la subvenció será de 1.000,00€ per persona
sol·licitant, independentment que es sol·licitin ajudes per a les
dues línies
REQUISITS BENEFICIARIS:
a. Estar donats d’alta en el Règim Especial de la Seguretat
Social dels Treballadors autònoms i de l’Impost
d’Activitats Econòmiques en una de les activitats
recollides en els epígrafs de l’annex 1 d’aquesta
convocatòria i, en cas d’haver-se donat temporalment de
baixa, es presenti declaració responsable de que es
donarà d’alta abans del 30 de setembre de 2020.
b. No comptar amb més de cinc persones treballadores
contractades per compte d’altri, a la data de la declaració
de l’Estat d’Alarma (14 de març de 2020).
c. Tenir domicili fiscal a algun nucli de població de Mallorca.
d. L’acreditació de no incórrer en les prohibicions
establertes en l’article 8 de l’Ordenança general de
subvencions del Consell de Mallorca es fa mitjançant una
declaració responsable.
NOTA:
La declaració responsable substitueix la presentació de les certificacions
previstes en els punts 1 i 2 de l’article 22 del Reglament de la Llei 38/2003,
general de subvencions, segons estableix l’article 24.4 del mateix text legal per
a les ajudes per import inferior a 3.000 €, relatives al compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El certificat d’estar al corrent
amb el Consell no cal presentar-ho ja que la presentació de la sol·licitud implica
l’autorització perquè d’ofici l’òrgan instructor el demani a la Tresoreria del
Consell.

DESPESES SUBVENCIONABLES
Línia 1:
a. Productes
de
protecció
individual:
mascaretes
quirúrgiques, mascaretes FFP1, mascaretes FFP2,
mascaretes FFP3, mascaretes amb filtre de partícules,
guants de protecció, ulleres de protecció, pantalles
facials, roba de protecció i gel hidroalcohòlic.
b. Productes de protecció en el local: virucides, gels
desinfectants de superfícies, mampares, biombos o
elements similars.
c. Productes de senyalització en el local: vinils, cinta
americana, ferratines de trespol, etc.
d. Formació en prevenció de riscs i mesures de seguretat i
protecció davant el COVID-19 i consultoria per implantar

protocols sanitaris.
e. Obtenció del segell oficial de “comerç segur” com a
mostra de compromís de compliment per generar
confiança al mercat o altre segell oficial amb
reconeixement del Ministeri de Sanitat establert
específicament per a l’activitat.
Línia 2:
a. Ordinador, tableta, programa de gestió de clients, apps
de control d’aforament, entre d’altres.
b. També seran subvencionables, els equips de neteja i
desinfecció de productes, superfícies i espais.
Documentació

La documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud és la
següent:
a. Sol·licitud (annex 2) d’ajuda signada per la persona
interessada o representant legal de l’empresa sol·licitant.
- DNI/NIE de la persona física sol·licitant.
- DNI/NIE del representant legal de la persona jurídica
sol·licitant i CIF de la persona jurídica.
b. Documentació acreditativa de la titularitat del compte
bancari indicat per rebre el pagament (annex 2).
c. Declaració responsable de: (annex 3):
- no incórrer en cap de les prohibicions establertes en
l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del
Consell de Mallorca per obtenir la condició de persona
beneficiària.
- que es disposa dels poders de representació necessaris
per presentar la sol·licitud d’ajuda.
- que l’entitat està degudament constituïda.
- que té, o tenia en el moment de la declaració de l’Estat
d’alarma, cinc o menys de cinc treballadors.
- que està donat d’alta al règim especial d’autònom i d’alta
d’IAE de una de les activitats de l’Annex 1 i, en cas de que
encara estigui tancat l’establiment, que es tornarà donar
d’alta per obrir al públic abans de 30 setembre del 2020.
- de la realització de la despesa i de no haver demanat cap
altre ajut o subvenció pel mateix concepte i, si escau, una
relació de les subvencions i ajudes sol·licitades o
concedides, amb la indicació dels imports i de les entitats
subvencionadores.
- que ha complit amb els protocols de seguretat i
l’establiment de les mides per la reducció dels riscos

higiènic-sanitaris davant el COVID-19 recomanades per la
meva activitat i que els productes adquirits que ho
requereixin compleixen amb la normativa vigent
d’homologació.
- de no trobar-se en la situació prevista en l’article 11 de la
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
- de no ser deutor per una resolució de reintegrament de
subvencions.
- d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca.
- Si la persona sol·licitant és una Comunitat de Béns, no
haver demanat, l’altre comuner, subvenció per al mateix
establiment
d. Compte justificatiu simplificat (annex 4) que inclourà:
- Descripció de les actuacions dutes a terme.
- Una relació de les despeses i dels ingressos o
subvencions que han finançat l’activitat subvencionada.
- Les factures relatives als conceptes pels quals s’ha
sol·licitat l’ajuda i els justificants de pagament d’acord
amb el que s’estableix en l’article 48 de l’Ordenança
general de subvencions del Consell de Mallorca, en funció
de la forma en què s’ha fet el pagament. Alternativament
s’admetrà una declaració formal de la persona
beneficiària on consti l’existència de les factures i el seu
pagament dins els terminis establerts en la convocatòria.
Més informació
web oficial

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=52204
Convocatòria:
https://portal.conselldemallorca.net/sacwsapi/arxiu/apiArxiuServlet?id=52212&lang=ca
Extracte:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/100/1059399

Sol·licitud

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció Insular de Promoció
Econòmica i Producte Local i es poden presentar a qualsevol
terminal del Registre del Consell de Mallorca.
Així mateix, també es poden presentar als llocs establerts en
l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Suport

El model normalitzat de sol·licitud i la documentació que s’hi ha
d’acompanyar es troba disponible igualment a la seu electrònica
del Consell Insular de Mallorca:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=52204
Secció de Promoció Econòmica
Plaza del Hospital, 4, 07012 Palma
Tel: (+34) 971 219 736

