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Resum de les bases reguladores de l’Ajuntament de Pollença d’ajudes econòmiques per a la 

reactivació de l’activitat económica en el municipi arran de la crisi provocada per la COVID-19 

 

Resum de l’ajuda 

Es concediran ajudes directes a persones físiques i jurídiques, així com 

a les comunitats de bens o a qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o 

patrimoni separat, que tinguin establiment obert al públic o 

desenvolupin la seva activitat en el terme municipal de Pollença i que 

s'hagin vist afectats per la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària 

provocada per la COVID-19. 

 

Seran compatibles amb qualsevol  altra  subvenció,  ajuda,  ingrés  o  

recurs procedent d’altres administracions o ens, públics o privats, 

regionals, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, 

sempre que l’import total de les ajudes que es percebi no superi les 

pèrdues econòmiques derivades de la COVID-19. 

 

Les ajudes es concediran per règim de concurrència no competitiva fins 

esgotar el pressupost previst a la convocatòria.  

 

Òrgan gestor 

Actuació cofinançada pel Govern de les Illes Balears, el Consell de 
Mallorca i l'Ajuntament de Pollença. Finançament derivat de la 

participació de l'Ajuntament de Pollença en el Fons Mixt GOIB-Consell-

ajuntaments.  

 

L’Àrea de comerç de l’Ajuntament de Pollença serà el òrgan 
instructor. La fiscalització es durà a terme per la Intervenció i la Junta 

de Govern Local resoldrà el procediment.   

Termini Del 18 de juliol al 3 d’agost de 2021 

Beneficiaris 

Qualsevol activitat econòmica desenvolupada per una persona 
autònoma o microempresa ( que l’actiu no superi un milió d’euros, que 

el net de la xifra anual no superi els dos milions i que el nombre mitjà de 

treballadors contractats durant l’exercici no sigui superior a deu)  amb 

seu fiscal o social al municipi de Pollença.  

 

Actuacions 
subvencionables  

Actuacions objecte d'aquest ajut: 

a) Quotes relatives al pagament de la cotització com a treballador per 

compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el que, 

si escau, correspongui de la Seguretat Social o en mutualitats 

professionals obligatòries. Aquesta despesa no es considerarà objecte 

d'aquest ajut quan hagi estat subvencionada per altres administracions 

públiques. 

b) En el cas que l’autònom o l'entitat disposin d'un treballador o més al 

seu càrrec, despeses que hagués abonat l'ocupador al personal adscrit 
amb data 14 de març de 2020. Serà requisit previ a la cessació temporal 

de l'activitat el compliment de les garanties, obligacions i procediments 

regulats a la legislació laboral. 
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c) Despeses d'arrendament de locals de negoci. 

d) Despeses de manteniment de subministraments, maquinària, 
instal·lacions i equips adscrits directament a l'activitat que s’estava 

desenvolupant. 

e) Equipament informàtic, tecnològic i formació relacionada amb les 

noves tecnologies. 

f) Assistència experta externa per a tasques de desinfecció dels equips, 

instal·lacions i de les persones, exclusivament en resposta a la situació 

de contingència. 

g) Consultoria o assistència experta externa vinculada al 
desenvolupament, definició i implantació de solucions de connectivitat 
i incorporació del teletreball, de plans de seguretat o contingències, de 

plans de RH de conciliació, de plans de gestió de la producció i la 

logística i altres plans vinculats a la resposta immediata de la situació de 

referència. 

h) Despeses corresponents a primes d'assegurança de l'activitat. 

i) Material fungible de desinfecció. 

 

Import dels ajuts 

Es repartiran les ajudes de la següent manera el funció al nombre de 

treballadors (inclosos els promotors):  

- 1 treballador: 1.425 

- 2 treballadors: 1.600 

- 3 treballadors: 1.775 

- 4 treballadors: 1.950 

- 5 treballadors: 2.125 

- 6 treballadors: 2.300 

- 7 treballadors: 2.475 

- 8 treballadors: 2.650 

- 9 treballadors: 2.825 

- 10 treballadors: 3.000 

Requisits  

a) Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social o a la mútua 

professional corresponent i a Hisenda en el moment de la presentació de 

la instància. 

b) Que el domicili fiscal o, si escau, el local de desenvolupament de 

l'activitat mercantil, empresarial o professional es trobi en el municipi de 
Pollença. En el cas d'activitats ambulants, a més de l'anterior, caldrà que 

la persona beneficiària tingui la residència habitual al municipi de 

Pollença. 

c) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 

amb la Hisenda Estatal (AEAT), amb l'Ajuntament de Pollença i amb la 

Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS). 

d) Haver justificat qualsevol subvenció que li hagi concedit 
anteriorment l'Ajuntament de Pollença, sempre que hagi finalitzat ja el 

termini corresponent per fer-ho. 

e) Que l'activitat que desenvolupa s'hagi vist afectada pel tancament 
d'establiments que disposa l'article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, 

modificat pel RD 465/2020 de 17 de març. 
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f) Que l'activitat desenvolupada per l'empresa hagi patit una reducció 
durant l'any 2020 com a mínim igual al 30% de l’import net anual de la 
seva xifra de negocis en relació amb l'any 2019. Aquesta comparativa es 

realitzarà en data 31 de desembre de tots dos exercicis de referència. 

Quan la persona beneficiària no hagi estat d'alta en tot l'any 2019, 

l'import net anual de la xifra de negocis s'elevarà a l'any. 

g) Que l'activitat afectada pel tancament temporal disposat per l'estat 

d'alarma no s'hagi vist compensada per un increment de la facturació 

mitjançant un augment del volum de negoci en línia o telefònic de la 

persona sol·licitant. 

h) No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en 

matèria de contenció de la COVID-19. 

i) No haver acomiadat treballadors pels expedients de regulació 

temporal de l’ocupació. 

 

Procediment 

Forma de presentació:  

- Telemàticament: a través de la seu electrònica de l'Ajuntament 

de Pollença (https://ajpollenca.sedelectronica.es/info.0) 

- Presencial: al Registre General de l'Ajuntament (OAC Ajuntament 

de Pollença, carrer del Calvari, 2 i/o OAC Port de Pollença, carrer 

del Metge Llopis, 1)  

- Altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú  
Característiques: 

- Adreçades a la Batlia Presidència. 

- Acompanyades de tota la documentació indicada  

 

A efectes de determinar la data de presentació de la sol·licitud, 

s’entendrà que ha estat presentada en el moment en què s’aportin els 

documents requerits.  

Més informació 
web oficial 

www.ajpollenca.net 

Documentació  

A) En el cas de persona física: 
- DNI / NIE de la persona sol·licitant. 

- Annex I: Sol·licitud de l'ajuda signada per la persona interessada 

o representant de la persona sol·licitant. 

- Annex II: Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments. 

- Annex III: Declaració d'haver rebut o no altres ajudes. 

- Certificat actualitzat de situació censal que indiqui l'activitat 

econòmica amb la seva data d'alta, el domicili fiscal i, si escau, el 

del local de desenvolupament de l'activitat. 

- Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de 

Treballadors Autònoms o la mútua professional corresponent. 

- En cas de tenir treballadors al seu càrrec, informe de vida 
laboral de l'empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat 

Social en el qual s'inclogui el nombre de treballadors i plantilla 

mitjana a 31 de desembre de 2020. 
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- Model 130 o 131, segons correspongui, de pagaments 

fraccionats corresponent al quart trimestre dels exercicis 2019 i 
2020. 
- Qualsevol altra documentació que sigui requerida. 

 

B) En el cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o 
altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica: 

- Annex I: Sol·licitud d'ajut signada per la persona interessada o 

representant de la persona sol·licitant. 

- Annex II: Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments. 

- Annex III: Declaració d'haver rebut o no altres ajudes. 

- Certificat actualitzat de situació censal que indiqui l'activitat 

econòmica amb la seva data d'alta, el domicili fiscal i, si escau, el 

del local de desenvolupament de l'activitat. 

- Contracte de constitució degudament registrat de la societat 

civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense 

personalitat jurídica. 

- Escriptura de constitució i estatuts actualitzats inscrits en el 

corresponent registre. 

- Poders de representant legal. 
- DNI / NIE de representant legal. 

- En cas de tenir treballadors al seu càrrec, informe de vida 
laboral de l'empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat 

Social en el qual s'inclogui el nombre de treballadors i plantilla 

mitjana a 31 de desembre de 2020 

- Per a societats mercantils, model 200 de l'impost sobre 

societats de l’exercici 2019. En el cas que no sigui obligatòria la 

presentació de l'esmentat model de l'exercici 2019, haurà de 

presentar comptes anuals formulats corresponents a l'exercici 

2019 i acta d'aprovació d'aquests comptes per l'òrgan 

competent. També serà d'aplicació a les comunitats de béns 

quan el comuner sigui una societat. 

- Les societats mercantils han de presentar comptes anuals 

formulats i degudament signats per l'òrgan d'administració 

corresponents a l'exercici 2020. També serà d'aplicació a les 

comunitats de béns quan el comuner sigui una societat. 

- Per a comunitats de béns, model 130 o 131, segons 

correspongui, de pagaments fraccionats corresponents al quart 
trimestre dels exercicis 2019 i 2020 en el cas que el / la comuner 

/ a sigui una persona física. 

- Qualsevol altra documentació que sigui requerida. 

 

Suport 

En cas de dubtes contactar amb:  

- Priscila Seguí, AODL de l’Ajuntament de Pollença 

        Telèfon: 971 534 011 o 661 593 433 

- Margalida Serra, Agent de Mallorcactiva  

        Telèfon: 610 582 939 


