SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES
SUBVENCIÓ D’AUTOEMPRESA
(Mesura implantada per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant)

PREGUNTES FREQÜENTS sobre les noves modificacions de les
subvencions (mesures COVID-19)
1.- En quina data es faran públiques les bases de les subvencions?
Actualment estan en fase d’aprovació inicial al BOPT. Seguint les previsions és faran
públiques l’última setmana de maig (mirar cronograma).
2.- Podré optar a la subvenció d’aturats si no puc justificar la reducció d’ingressos de
més del 75%?
Sí, les bases especifica la reducció d’ingressos o haver mantingut l’estructura salarial tot i les
pèrdues acumulades.
3.- Puc demanar els ajuts del període d’estat d’alarma de la Generalitat i de l’Estat i
també els ajuts municipals?
Sí, perquè els ajuts municipals subvencionen un període més ampli del propi d’estat d’alarma.
Els ajuts de la Generalitat i de l’Estat subvencionen les despeses dins del període d’estat
d’alarma.
Tot recordant l’article 11 de les bases:
d) Comunicar a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant l’obtenció d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses
subvencionades, procedents de qualsevol Administració.

4.- Puc optar paral·lelament a la subvenció de contractació de persones aturades i
autoempresa pel lloguer/interessos d’hipoteca?
No, no es pot optar a les dues subvencions.
5.- Poden ser subvencionats tots els meus treballadors?
Sí, sempre i quan constin empadronats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant abans
del 18 de març de 2020 i compleixin els requisits que estableixen les bases.
6.- Quan podré demanar la bestreta de la subvencions? Si demano la bestreta a finals
de maig en quina data l’ajuntament em farà l’ingrés?
Un cop aprovada la convocatòria per l’any 2020 (mirar cronograma), en el termini de 20 dies.
7.- Puc demanar més d’una bestreta?
Sí, es podrà demanar una bestreta única o bé demanar varies bestretes en funció de les

necessitats de cada empresa, sempre i quan la suma de totes aquestes no es superin els
màxims establerts per cada apartat.
8.- On puc per demanar informació?
A la web d’IDETSA, per correu electrònic (idetsa@idetsa.net) o per telèfon:
•
•
•

Empreses sector restauració al telèfon 621 214 585
Empreses sector comerç al telèfon 621 228 479
Empreses sector industrial al telèfon 621 218 435

9.- On i com he de presentar la sol·licitud de la subvenció?
Si ets persona jurídica ho hauràs de presentar per la seu electrònica de l’ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Si ets empresa o persona física ho podràs presentar presencialment a l’OMAC de
l’ajuntament o bé per la seu electrònica.
10.- Fins quan puc presentar les subvencions?
La finalització de la convocatòria de les dues subvencions és el 30 de novembre.

