
Preguntes freqüents sobre els tràmits d'ajudes econòmiques a famílies i 
empreses de l'Arboç. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Preguntes freqüents sobre com realitzar els tràmits: 
 
1.1 On trobo informació sobre les bases i la documentació requerida? 
 

A la web de l'Ajuntament, a l'apartat de notícies, trobareu tota la informació resumida. També podeu 
consultar les bases al Portal de Transparència / Convenis i Subvencions / Convocatòries de 
subvencions i ajuts.  

1.2 Com puc realitzar tràmits online?  

A la seu electrònica de l'Ajuntament, trobareu tots els tràmits. Hem posat a disposició un vídeo tutorial 
on s'explica de forma senzilla com obtenir un certificat digital i realitzar tràmits a la seu electrònica. 
https://youtu.be/WnJx7Ce_65o 

1.3 Puc fer la sol·licitud presencialment?  

Com ja sabeu, s'han d'evitar desplaçaments innecessaris. En tot cas, si us resulta impossible realitzar 
el tràmit online, podeu trucar a l'Ajuntament i demanar hora per entregar la documentació. Degut a l’alt 
volum de trucades, és possible que hàgiu d’esperar uns minuts a ser atesos. 
 

2. Preguntes freqüents sobre l'ajut per famílies de fins a 240 €. 
 
2.1 Com aconsegueix-ho el certificat de convivència? 

Pot sol·licitar-lo a través de la seu electrònica, però no és obligatori presentar-lo. Quan feu la sol·licitud 
haureu de donar consentiment perquè l’Ajuntament tramiti la sol·licitat per accedir al vostre certificat”. 

2.2 Tinc dret a cobrar l'ajuda per famílies? 

Hem creat aquesta calculadora online que permet saber ràpidament si podem optar a l'ajuda. 
https://ajudesarboc.000webhostapp.com/  
 
També podeu consultar les bases al portal de Transparència. 

2.3 No tinc cap notificació de la meva empresa sobre l'ERTO. Que faig? 

Podeu sol·licitar al departament de recursos humans de la vostra empresa la notificació, també podeu 
presentar una captura de pantalla del SMS o de l'e-mail que ús haurà arribat del SEPE amb la 
notificació de la vostra suspensió temporal de contracte.  

2.4 Encara no he cobrat l'ERTO corresponent al mes d'Abril. Com puc presentar els meus ingressos? 

Podeu demanar el càlcul de l'import corresponent al departament de recursos humans de la vostra 
empresa, que és la que haurà tramitat l'ERTO.  

També podeu consultar l'import de la vostra prestació al portal del SEPE i imprimir les dades. 
https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/AccesoConsultaAction.do  
Si no teniu certificat digital, seleccioneu “Datos de contraste” a l'enllaç anterior del SEPE. 
També podeu presentar les últimes 3 nòmines dels mesos anteriors al mes de l’ERTO. 
 

 

https://youtu.be/WnJx7Ce_65o
https://ajudesarboc.000webhostapp.com/
https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/AccesoConsultaAction.do


 

3. Preguntes freqüents sobre l'ajut per empreses de fins a 400 €. 
 
3.1 Com puc aconseguir un model de declaració responsable? 

Us podeu descarregar un model de declaració responsable d'internet, redactar-ho vosaltres mateixos 
o utilitzar una de les plantilles que l'Ajuntament ha posat a disposició a través d'aquest enllaç: 
https://drive.google.com/drive/folders/1rIvkdxeG9GIDKavsvH2khhLBehYs761e?usp=sharing 
 

3.2 Puc sol·licitar l'ajut si ja n'he rebut d'altres del mateix caràcter d'altres administracions? 

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altres tipus d'ajut i subvenció del mateix caràcter (ajudar a 
pagar despeses) sempre que la quantia de l'ajut anterior no sigui igual o superior al total de les 
factures presentades. Tingueu en compte que les bases de les ajudes d’altres administracions poden 
indicar la incompatibilitat de rebre ajudes de diferents administracions per el mateix concepte. 
 
Per la resta de prestacions, subvencions, ajornaments, etc. d'un caràcter diferent, com podria ser una 
prestació per cessament de l'activitat, aquest ajut és 100% compatible, ja que el caràcter de 
l'actuació subvencionable és totalment diferent. 
 
Per exemple: Un autònom que estigui cobrant la prestació per cessament de l'activitat (l'atur dels 
autònoms), pot beneficiar-se també de l'ajut per al pagament de factures de la seva empresa, i a 
l'hora, si compleix les característiques requerides, sol·licitar l'ajut de 240 € per famílies. 
 
 

 


