L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE GALLINERA fa saber que està iniciant els
tràmits per a l’atorgament d’ajudes amb destinació a minimitzar l'impacte
econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropymes, autònoms
i altres col·lectius subjectes a mutualitats del municipi.

Es vol realitzar prèviament un sondeig per a saber el possible nombre
d’interessats/des, és per això que durant els propers 11 dies fins al divendres
18 de Setembre, hauran de demanar cita prèvia per a aportar la documentació,
així com el nom de la pime, micropymes, autònoms i altres col·lectius subjectes
a mutualitats.
Es prioritzarà totes aquelles persones empadronades a la Vall de Gallinera
abans de l’inici de l’Estat d’alarma (14 Març).

Els interessats poden aportar els següents conceptes subvencionables:
Despesa corrent:
- El lloguer mensual del local de negoci. - justificat mitjançant contracte
d'arrendament en vigor i justificant del pagament de les mensualitats
corresponents, havent de figurar com a arrendatari la persona física/jurídica
sol·licitant de les ajudes.
- Les despeses de publicitat d'actuacions o esdeveniments que hagen sigut
afectats negativament per l'estat d'alarma realitzats des del 15 de febrer de
2020 i referits necessàriament a l'activitat empresarial. - justificat mitjançant
factures i document acreditatiu del pagament de les mateixos.
- Les despeses de consultoria i assessoria realitzats com a conseqüència de la
situació de l'estat d'alarma. - justificat mitjançant factures i document acreditatiu
del pagament d'aquestes.
- Les despeses de contractes de subministrament d'energia, aigua, telèfon o
internet referits necessàriament al local de negoci. - justificat mitjançant
justificants de pagament corresponents.
- Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició del local de negoci. Justificat mitjançant rebut de préstec i justificant de pagament bancari, havent
de figurar com a titular del préstec la persona física/ jurídica sol·licitant de
l'ajuda.
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- El lloguer de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat empresarial
directament afectada pel *COVID-19. - justificat mitjançant justificants de
pagament corresponents.
- Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de vehicles comercials
afectes 100% a l'activitat empresarial directament afectada pel *COVID-19.Justificat mitjançant rebut de préstec i justificant de pagament bancari, havent
de figurar.
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- Altres despeses corrents vinculades a l'activitat.

