
 
Ajuts econòmics
a persones
treballadores
autònomes i
microempreses
de la comarca
del Maresme.

 
   FREQÜENTS
PREGUNTES 



Qui pot sol·licitar
l’ajut?

Persones jurídiques i
persones autònomes.

Domicili fiscal Maresme.
Volum de facturació
2019: entre 9.000€
36.000€.
Estar al corrent de les
seves obligacions vers la
Seguretat Social i
l’Agència Tributària. 
No trobar-se en cap
circumstància que
impedeixi adquirir la
condició de persona
beneficiària que preveu
l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de Nov.

Quins requisits s’han de
complir?
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Per les persones
jurídiques:

Haver estat d’alta d’activitat
a data 1 de gener de 2019 i
a data 31 de desembre de
2020 i haver mantingut l’alta
d’activitat des del gener de
2021 i fins a la data de la
sol·licitud de l’ajut. 



Per les persones
autònomes:

Haver estat d’alta en el
règim especial de
treballadors autònoms de la
Seguretat Social (RETA) el
mes de gener de 2019 i el
mes de desembre de 2020 i
haver mantingut l’alta
d’activitat des del gener de
2021 i fins a la data de la
sol·licitud de l’ajut. 



Quan puc sol·licitar
l’ajut?

S’inicia al dia següent de la
data de publicació de
l’extracte de la convocatòria
al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i
finalitza el 20 de setembre
de 2021, aquest inclòs.
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Tram 2: Una reducció en la
facturació de l’exercici 2020
de més del 50% respecte a
l’exercici 2019. La quantia de
l’ajut per aquest tram serà
d’un import únic de 1.000€.

Quina és la quantia de 

l´ajut?

Tram 1: Una reducció en la
facturació de l’exercici 2020
entre el 25% i el 50%
respecte a l’exercici 2019. La
quantia de l’ajut per aquest
tram serà d’un import únic de
500€.  
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5 On puc sol·licitar
l’ajut?

Telemàticament desde la seu
electrònica del Consell
Comarcal del Maresme
(apartat instància genèrica).

Seu electrònica
 

 

Cal un servei d'identificació 
digital reconegut:

idCAT Mòbil

Certificat Digital

Cl@ve

https://www.seu-e.cat/ca/web/ccmaresme/
https://www.seu-e.cat/ca/web/ccmaresme/
https://www.idcatmobil.cat/
http://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
https://clave.gob.es/clave_Home/ca/clave.html
https://www.idcatmobil.cat/
http://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
https://clave.gob.es/clave_Home/ca/clave.html


Documentació a
presentar:

Fotocòpia del
NIF/NIE/CIF.
Formulari de dades
bancàries.
Certificats vigents que
acreditin estar al corrent
amb les obligacions
tributàries i de la
seguretat social.
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 Rebut de pagament al
règim especial de
treballadors autònoms de
la Seguretat Social (RETA)
dels 3 mesos següents:
gener 2019, desembre
2020 i juny 2021.

 Model 130 corresponent
al quart trimestre de
l’exercici 2019 i el
corresponent al quart
trimestre de l’exercici
2020 o en el seu defecte
el model 100
corresponent de l’exercici
2019 i el corresponent a
l’exercici 2020.

Per les persones
autònomes:



 Model 200 corresponent
a l’exercici 2019 i el
corresponent a l’exercici
2020. 

Certificat d’alta IAE.

Per les persones
jurídiques:



Quan sabré si rebré
l’ajut? 

A partir del 21 de setembre,

es comptarà dos mesos pel
termini de l´atorgament.
Aquests seran notificats  en
un termini màxim de 10 dies
des de la data d’aprovació
de la resolució. La manca de
resolució dins el termini
indicat tindrà efectes
desestimatoris. 
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Puc demanar altres
ajuts si demano
aquest? 

Sí, és compatible amb altres
ajuts per la mateixa finalitat.
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Qui s’inscriu primer té
prioritat per cobrar
l’ajut? 

Sí. S'atorgaran per estricte
ordre de registre d’entrada,

sempre i quan compleixin
tots els requisits i s´hagi
enviat tota la informació
requerida.
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10
La presentació de les
sol·licituds s'ha de fer
obligatòriament per
internet?  

Sí. Desde la seu electrònica
del Consell Comarcal del
Maresme indicada en el punt
5.


