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✓ A qui s’adrecen els ajuts de Transformació digital? 
Van adreçats a treballadors i treballadores autònomes i microempreses (activitat 

econòmica de fins a 9 treballadors/es i amb un volum de negoci anual de fins a dos 

milions d’euros), amb domicili fiscal i centre de treball a la ciutat de Tarragona. 

Les formes jurídiques admeses de les activitats econòmiques són: 

o Professionals autònoms 

o Societats civils particulars 

o Societats limitades 

o Societats laborals 

o Societats cooperatives 

✓ Quina antiguitat han de tenir les empreses que s’hi vulguin 

acollir? 
Per a poder participar en els ajuts, les empreses han de tenir una antiguitat mínima de 

3 anys, a comptar des de la data de publicació de la convocatòria al BOPT (Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona). 

✓ Quan s’ha d’haver realitzat (termini d’execució) el procés de 

Transformació digital per a poder rebre l’ajut? 
S’ha d’haver realitzat entre l’1 de juliol de 2021 i el 31 d’agost de 2022. 

✓ Quin és el termini de presentació de les sol·licituds? 
El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el 8 de setembre i fins al dia 19 de 

setembre de 2022. 

✓ Quina és la documentació a presentar en la sol·licitud? 
o El formulari normalitzat de descripció del procés de transformació digital pel 

que se sol·licita l’ajut.  

o Full de sol·licitud de transferència bancària i/o certificat bancari de titularitat 

del compte on es desitja cobrar l’ajut. El titular del compte bancari ha de ser la 

mateixa persona física o jurídica que sol·licita l’ajut.  

o Document amb les declaracions responsables obligatòries per sol·licitar l’ajut. 

o Document que acrediti que té el domicili fiscal, centre de treball o local afecte 

al municipi de Tarragona (pot ser el model 036 o 037, el contracte de lloguer 

del local/pis on es du a terme l’activitat o les escriptures de la societat). És 

imprescindible demostrar que el centre de treball i el domicili fiscal es troben a 

la ciutat. 

o Relació Nominal de Treballadors (RNT, antic TC2) de la Seguretat Social que 

acrediti el número de treballadors durant el període que es determini en la 

convocatòria. Si el/s promotors/es són treballadors o treballadores autònomes 

hauran de presentar la vida laboral dels mateixos, i la de l’administrador/a si 

s’escau.  

o Declaració responsable conforme durant l’any 2021 el volum de negocis i el 

balanç general de l’activitat no van superar els 2 milions d’euros.  
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o Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb 

l'Agència Espanyola de l’Administració Tributària (AEAT) i amb l’Agència 

Tributària de Catalunya (ATC). 

o Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social 

(TGSS). 

o Model normalitzat ‘Relació de factures que es presenten amb justificant de 

pagament’. Només es tindran en compte les factures incloses en aquesta 

relació i acompanyades pel corresponent comprovant de pagament.  

o Còpia de les factures (escanejades) i dels seus comprovants de pagament 

(escanejats). Cada factura haurà d’anar acompanyada del seu comprovant de 

pagament. Les factures s’han de presentar de forma que es llegeixin 

correctament els conceptes i altres dades rellevants d’aquestes.  

o Les factures pagades en efectiu només seran admeses si l’import és inferior a 

150,00.- euros, sempre que quedi demostrat que s’ha efectuat el pagament 

mitjançant un rebut. 

o Pla d’igualtat vigent, si s’escau. 

✓ Quin és l’import mínim justificable per a poder participar en 

els ajuts? 
S’ha de poder justificar correctament una despesa mínima de 1.000,00 € en el procés 

de Transformació digital i durant el termini d’execució. 

✓ Quins són els tipus de despeses subvencionables (a tall 

d’exemple)? 
o Disseny i creació d’una pàgina web 

o Disseny i creació dels perfils a les xarxes socials 

o Disseny i creació d’una aplicació ja sigui per ordinador o per mòbil 

o Disseny estratègia de màrqueting digital 

o Disseny i implantació d’una botiga en línia 

o Adaptació al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 

o Estudi i implantació d’un ERP 

o Estudi i implantació d’un CRM 

o Estudi i implantació de mesures de ciberseguretat 

o Consultoria per a la realització de serveis d’analítica de dades 

o Formacions relacionades amb els àmbits anteriors (no Màsters ni Postgraus) i 

que serveixin per una correcta utilització de les eines digitals mencionades 

anteriorment 

✓ De quines dates han de ser les factures i els pagaments de 

les mateixes? 
Les dates de les factures així com el seu pagament, han d’estar compreses dins el 

termini d’execució del procés de Transformació digital: entre l’1 de juliol de 2021 i el 

31 d’agost de 2022 



4 
 

✓ Quines NO són despeses subvencionables? 
o Nòmines de persones treballadores 

o Comissions de TPV  

o L’adquisició de béns mitjançant arrendament financer o Leasing 

o L’impost sobre el valor afegit de les factures 

o L’interès deutor dels comptes bancaris 

o Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals 

o Costos de procediments judicials 

o Compra de maquinari o equipament (hardware) 

o Compra de programari d’ús bàsic com paquet Office, antivirus o similars 

o Quotes recurrents de pàgines web (hosting i/o domini),  

o Quotes recurrents de campanyes a les xarxes socials (Google ads, Facebook 

ads, etc.) 

o Llicències de programes 

o Subscripcions a programes  

o Manteniment de programes 

✓ Com justificar de forma correcta les factures? 
o En un sol arxiu pdf, unir les factures amb els seus comprovants de pagament 

o En aquest únic arxiu, l’ordre correcte seria: factura 1 + justificant de pagament 

factura 1 + factura 2 + justificant de pagament factura 2 + ... i així 

successivament 

✓ S’ha de fer publicitat de l’ajut rebut? 
Sí. Les persones beneficiàries  hauran de fer publicitat de l’obtenció d’aquest ajut 

atorgat per l’Ajuntament de Tarragona durant un període de 3 mesos.  

En el termini màxim de 30 dies naturals des de la notificació de la resolució de 

lliurament, les persones beneficiàries hauran d’acreditar la realització de la publicitat 

de l’ajut mitjançant l’enviament d’una imatge on es pugui veure la mateixa en un espai 

físic o digital de l’empresa. 

El Servei Municipal d’Ocupació – Tarragona Impulsa – facilitarà les adaptacions dels 

materials publicitaris per ser utilitzats en mitjans físics i digitals. 

✓ En cas de dubte, a on em puc dirigir? 
Les persones interessades poden efectuar consultes mitjançant el correu 

oroig@tarragona.cat i/o telèfon 977243609 


