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BASES REGULADORES CONVOCATÒRIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS PER CESSAMENT 
TEMPORAL DE L’ACTIVITAT DE TREBALLADORS AUTÒNOMS I SOCIETATS DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT AMB LOCAL COMERCIAL O INDUSTRIAL DE LLOGUER AL MUNICIPI, 
PER LA SITUACIÓ DE CRISIS DEL CORONAVIRUS COVID-19  
 
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:  
 
L’ajut extraordinari per al lloguer o subministraments bàsics dirigit als autònoms o 
persones jurídiques que hagin hagut de cessar temporalment la seva activitat amb local 
comercial al municipi, que té per objectiu el recolzament al teixit comercial i industrial del 
municipi durant el període que es mantingui decretat l’estat d’alarma per preservar, així, 
la seva activitat i llocs de treball.  
 
Les ajudes aprovades en el marc d’aquesta Convocatòria, per un import màxim de 50.000 
euros, s’atendran amb càrrec a la partida pressupostària 2020/02/2311/480.00 “Atencions 
benèfiques i assistencials” del pressupost de la Corporació. 
 
2.- PERSONES SOL·LICITANTS I BENEFICIARIS:  
 
Requisits per ser beneficiaris dels ajuts les persones físiques i jurídiques que compleixin els 
següents requisits: 
 
a)  - Treballadors autònoms amb activitat desenvolupada al municipi.  

- Persones jurídiques exemptes del pagament de l’IAE i amb domicili fiscal al 
municipi.  
 
b) Estar en actiu l’activitat i inscrita al Registre Municipal d’Activitats de Sant Vicenç de 
Montalt  
 
c) Activitat desenvolupada en un local comercial o industrial del municipi de Sant Vicenç 
de Montalt  
 
d) Que el tancament s’hagi produït a raó d’alguna d’aquestes circumstàncies: 
 
- Tancament obligatori. Per força major amb caràcter temporal per suspensió de l’activitat 
econòmica, per estar inclosa al Real Decret 463/2020 i les modificacions introduïdes pel 
465/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi 
sanitària ocasionada pel Covid-19.  
 
- Tancament voluntari. Com una acció de responsabilitat social en el marc de prevenció del 
contagi del Covid-19 i, per aquells negocis no inclosos en la suspensió de l’activitat 
econòmica estipulat al Real Decret 463/2020 que, en tenir una activitat que implica la 
prestació de serveis en llars o establiments aliens o que implica el contacte constant amb 
els clients, decideix voluntàriament el cessament temporal de l’activitat. 



 

 
*Queden exclosos de l’ajut les entitats bancàries i entitats asseguradores.  
*No estarà admesa la duplicitat de sol·licituds entre autònom i societat. La sol·licitud d’un 
autònom que presti servei únicament a una empresa és incompatible amb la sol·licitud de 
la prestació de la mateixa empresa en qualitat de persona jurídica.  
*No s’admetrà més d’una sol·licitud per comerç o negoci. 
* Aquest ajut té consideració de subvenció a efectes tributaris, i segons normativa vigent 
serà comunicada a l’AEAT. 
 
 
3.- DESPESES SUBVENCIONABLES:  
 
Les despeses elegibles en aquesta subvenció són les següents, amb un import màxim total 
de 1.000 EUROS. 
 
- Lloguer: Caldrà presentar certificat bancari de pagament dels mesos en què estigués 
vigent l’Estat d’Alarma. 
- Subministraments referenciats al local (aigua, electricitat, gas, altres combustibles, si 
s’escau): Caldrà presentar certificat de pagament dels mesos en què estigués vigent l’Estat 
d’Alarma 
 
 
4.- SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:  
 
Les sol·licituds es podran descarregar a la pàgina web municipal www.svmontalt.cat. La 
presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria. 
 
La sol·licitud i els documents a presentar per accedir a l’ajut extraordinari seran els 
següents:  
 
1. Autònoms amb activitat  
 
- Model 036/037 d’alta d’activitat (segons activitat) o la Targeta Censal  
- Rebuts bancaris autònoms dels 6 darrers mesos  
- Contracte de lloguer i certificat bancari de pagament dels rebuts lloguer dels darrers 4 
mesos, incloent els dels mesos inclosos a l’ajuda demanats, o dels subministraments 
inclosos en les despeses subvencionables. 
- Declaració jurada sobre que l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa 
finalitat no podrà superar el cost total subvencionat. 
- Sol·licitud de la prestació per cessament de l’activitat de treballadors autònoms, si 
s’escau  
- Fotocòpia DNI del sol·licitant  
- Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, o autorització a consultar-
ho, incloent les municipals. 



 

 
 
2. Persona Jurídica  
 
- Model 036 d’alta d’activitat  
- Contracte de lloguer i certificat bancari de pagament dels rebuts lloguer dels darrers 4 
mesos, incloent els dels mesos inclosos a l’ajuda demanats, o dels subministraments 
inclosos en les despeses subvencionables. 
- Fotocòpia DNI del sol·licitant.  
- Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, o autorització a consultar-
ho, incloent les municipals. 
- Declaració jurada sobre que l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa 
finalitat no podrà superar el cost total subvencionat. 
 
5.- CRITERIS D’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS 

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats amb la següent ponderació, essent la puntuació 
màxima que es pot obtenir 100 punts: 
 
a) L’activitat ha tancat perquè no ha estat considerada un servei essencial durant la 
vigència del decret d’alarma. 40 punts. 
b) L’activitat ha de fer front a un lloguer mensual. 25 punts. 
c) L’activitat ha hagut d’assumit un préstec per manca de liquiditat. 10 punts. 
d) L’activitat té personal treballadors al seu càrrec que s’han de mantenir més enllà de la 
finalització de l’estat d’alarma: 25 punts. 
 
6.- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:  
 
A l’emparament d’aquesta convocatòria només es podrà presentar una sola sol·licitud 
d’ajut extraordinari fins el dia 31 de juliol,  acompanyada i complimentada amb la 
documentació adjunta, de forma telemàtica al Registre Electrònic d’Entrada de 
Documents. 
 
 
7.- RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:  
 
L’alcaldia resoldrà definitivament sobre l’atorgament de les subvencions, amb la 
col·laboració de la Regidoria Promoció Econòmica. 
 
8.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 



 

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total subvencionat. 

 
9.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT:  
 
Amb la presentació de les sol·licituds d’aquests ajuts extraordinaris, les parts interessades 
donen el seu consentiment al tractament de dades de caràcter personal, laboral, 
econòmic, familiar, necessaris per a la tramitació d’aquest procediment, d’acord amb la 
normativa vigent. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

L’import total atorgat no pot superar l’import màxim previst. En cas que en aplicació de les 
diferents articles d’aquesta convocatòria el resultat total superés aquest quantitat, es 
procedirà a repartir proporcionalment en funció de puntuació que hagués obtingut cada 
beneficiari en aplicació de l’article 5, per l’acte administratiu d’atorgament a on es 
produeixi aquesta situació. Per tant, no es modificaran per aquest motiu  atorgaments 
anteriors. 

Un cop s’hagi atorgat la quantitat màxima prevista per aquesta subvenció aquestes bases 
de convocatòria quedaran sense efecte. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Per a qualsevol aspecte no contemplat en aquestes bases de subvenció, regiran les normes 
establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, 
al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, a l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, i a les bases d’execució del pressupost municipal. 

 

 


