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CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ 

DE MONTALT DE SUPORT I ENFORTIMENT A LES EMPRESES DEL 

MUNICIPI EN EL CONTEXT DE LA COVID-19 

 

Línia 1:  Ampliacions, adequacions i millores dels establiments per 

despeses   extraordinàries derivades de la COVID-19. 

Línia 2:  Despeses extraordinàries motivades per el COVID-19 per a 

l’adquisició   de material de prevenció, higiènic, sanitari, desinfecció, 

lloguer de    material. 

Línia 3:  Foment de la contractació de personal 

Línia 4:  Accions per a la transformacions digitals de les empreses, 

comerços  

Línia 5:  Ajuts per al pagament de lloguers de locals que han hagut de 

tancar o   restringir l’horari d’obertura de l’establiment per compliment 

de les   indicacions del govern a rel de la COVID-19 

 

PART COMÚ A LES DIFERENTS LÍNIES DE SUBVENCIÓ 

 

Article 1 - Objecte.  

L’objecte general d’aquesta convocatòria és donar suport econòmic a les empreses de 

Sant Vicenç de Montalt en aquest context derivat de la COVID. 

En les especificacions per cada línia es detallarà l’objecte de cadascuna d’elles. 

Les ajudes aprovades en el marc d’aquesta convocatòria contemplen un import màxim 

de 50.000 €  pel conjunt de les diferents línies, i s’atendran en la quantitat de 40.000 € 

amb càrrec a la partida pressupostària   2021/03/430/47900 i 10.000 € amb càrrec a la 

partida pressupostària 2021/03/430/77000 

L’ajut màxim a percebre serà en tot cas de 2000 € per cada empresa, i fins un màxim 

de 1000€ per línia. 



 

 

Serán subvencionables les actuacions realitzades entre el 14 de març de 2020 fins a la 

data de presentación de la sol.licitud i que s’’ajustin a l’objectes de les diferents línies de 

subvenció. 

Les empreses hauran de presentar una sol.licitud per cada línia de la que vulgui 

demanar  l’ajut corresponent i que trobaran en el web municipal. 

Article 2. - Règim Jurídic.  

Constitueix el règim jurídic aplicable la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de 

subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament 

de la Llei general de subvencions i l’Ordenança número 38 reguladora de subvencions 

de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

Aquestes subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i 

reductibles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i la present 

convocatòria, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i 

no es poden al·legar com a precedent.  

L'atorgament de les subvencions està subjecte al compliment de la finalitat d'interès 

general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els 

supòsits previstos per la Normativa Reguladora de les Subvencions de l'Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt.  

La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, 

transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.  

Correspon a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt la resolució de dubtes interpretatius 

relatius a les previsions d'aquesta convocatòria i a la gestió d'aquest programa de 

subvencions 

 

Article 3 – Beneficiaris i requisits.  

Podran esdevenir beneficiaries d’aquesta línia d’ajuts, totes les persones físiques o 

jurídiques amb centre de treball i/o domicili fiscal ubicat a Sant Vicenç de Montalt  que, 

entre les dates que indica la convocatòria, hagi efectuat alguna de les actuacions objecte 

de subvenció.  

 

Per ser beneficiaries d’aquesta ajuts s’han de complir els següents requisits: 

a) Estar en possessió del corresponent Llicència d’Activitat Municipal vigent  

b) Que l’activitat estigui en actiu en el moment de presentar la sol·licitud  

c) Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions amb l’Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt, l’Agència estatal de d’Administració Tributaria i la 

Seguretat Social 



 

 

d) haver patit una davallada de la facturació del seu negoci d’un 20% o 

superior durant l’exercici del 2020 en relació al 2019 

e) haver efectuat alguna de les actuacions objecte de la subvenció entre el 

14 de març de 2020 i el moment de presentar la sol.licitud. 

 
 

Article 4 - Compatibilitats.  

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import dels ajuts rebuts per la 

mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l'actuació objecte de l'ajut. Igualment 

seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.  

 
Article 5 - Procediment.  

La sol·licitud específica d’aquesta convocatòria es podrà descarregar a la web municipal 

www.svmontalt.cat  i es tramitarà telemàticament. 

Una vegada rebuda i registrada la sol·licitud, es verificarà que l'empresa compleix els 

requisits i presenta tota la documentació exigida, dins el termini establert. Si es detecta 

defecte en els requisits i/o documentació preceptiva, es requerirà l'empresa per tal que 

esmeni el defecte en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció del 

requeriment. Si l'error o la mancança no fos esmenat per l'interessat en el termini 

establert es declararà desistit de la seva petició al sol·licitant prèvia resolució. 

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació. La data que es tindrà 

en compte a efectes de determinar aquest ordre serà la data en la qual es presenta la 

totalitat de la documentació exigida.  

Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a 

l'obtenció de la subvenció.  

 

Article 6 - Lloc, termini de presentació i contingut de les sol·licituds.  

Les sol·licituds s'hauran de presentar de manera telemàtica a l'Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt  o bé pels altres mitjans previstos en la legislació vigent, i tot d'acord 

amb el que preveu l'art. 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions.  

El termini de presentació de sol·licituds serà des de la publicació de la convocatòria fins 

el dia  30 de setembre de 2021.  

http://www.svmontalt.cat/


 

 

Totes les sol·licituds d'ajuts hauran d'anar acompanyades de manera general de la 

documentació que es detalla a continuació, i de manera específica amb la documentació 

específica que es requereixi en el desplegament de cadascuna de les línies: 

a. Sol·licitud específica de la línia per la qual sol·licita l'ajut  

b. Relació de tota la documentació annexada a la sol·licitud  

c. Documentació acreditativa d'estar degudament constituïda.  

o persona física: original i còpia de la declaració fiscal d'inici de 

l'activitat i original i còpia del document acreditatiu d'estar donat 

d'alta d'autònoms.  

o persona jurídica: original i còpia dels estatuts de constitució, 

declaració fiscal d'inici de l'activitat, document acreditatiu alta 

seguretat social.  

f) Document que acrediti domicili fiscal a Sant Vicenç de Montalt. 

g) Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries 

amb l'estat.  

h) Certificat de trobar-se al corrent de pagament amb la tresoreria general 

de la seguretat social.  

i) Certificat de trobar-se al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt.  

j) Certificat bancari per transferir l’import de la subvenció 

k) Original i fotocòpia del NIF/CIF de la persona física o jurídica beneficiària 

de la subvenció i NIF de la persona que presenta la sol·licitud.  

l) TC2 o rebut de pagament de la quota d'autònom de l'últim mes. l. 

Descripció de l'activitat que realitza l'empresa.  

m) Descripció del projecte realitzat i de les característiques de l'establiment 

fent constar l'adreça de l'establiment on s’ha fet l'actuació i adjuntant 

material gràfic fotografies, captures e pantalla... 

n) Memòria econòmica de la despesa efectuada, on constin les factures 

presentades, detallant el número, el proveedor amb el CIF corresponent, 

concepte, import, còpia de les factures i comprovant de pagament . 

Recordar que cal haver fet l'actuació objecte de subvenció entre les dates 

que indiqui cada convocatòria i la factura haurà d'estar feta entre aquestes 

dates.  

o) Presentació de l’exercici de l’IVA 2019 i 2020 per poder comprovar la 

davallada de facturació del 20% o superior, o en el cas d’estar exempts 

del pagament d’aquest impost a través del pagament de l’IRPF , de la 

Declaració de la Renda o altra documentació acreditativa. 

p) La documentació específica que es determini per cada línea de 

subvenció. 



 

 

Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds o es consideri necessari ampliar 

la informació, es donarà als sol·licitants un termini de 10 dies per solucionar els defectes 

o omissions o per ampliar la informació. Si la persona interessada no esmena l'error o 

la mancança en el termini de 10 dies, es declararà desistit de la seva petició al sol·licitant 

prèvia resolució.  

La valoració de les sol·licituds es farà d'acord amb l'ordre cronològic de presentació 

d'aquestes amb tota la documentació exigida.  

Queden automàticament excloses totes aquelles sol·licituds de persones físiques o 

jurídiques que no es trobin al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, 

amb la seguretat social, amb l'Ajuntament de Sant Vicenç de  Montalt i/o no tinguin 

llicència d'activitat 

 

Article 7 - Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.  

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les 

subvencions previstes en la present convocatòria serà la Regidoria de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt  

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les 

subvencions previstes en la present convocatòria serà la Junta de Govern Local.  

 

Article 8 - Termini de resolució, notificació i acceptació de les subvencions. 

Totes les subvencions s'atorgaran en el termini màxim de tres mesos a comptar des de 

la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds o, en el seu cas de 

l'esmena. La resolució serà notificada a tots els sol·licitants de manera individualitzada.  

 

PART ESPECÍFICA DE CADASCUNA DE LES LÍNIES  

 

Línia 1 Ampliacions, adequacions i millores dels establiments per despeses  

 extraordinàries derivades de la COVID-19. 

Objecte 

L'objecte de les subvencions incloses en aquesta línia és fomentar l’adequació dels 

establiments ubicats a Sant Vicenç de Montalt per adaptar-se als requeriments i 

mesures de protecció i seguretat marcades pel Govern (adequació de terrasses, compra 

o lloguer d’estufes, mampares,  reestructuració de l’interior dels locals,..) mitjançant 



 

 

l’atorgament d’una subvenció per contribuir a reduir l’impacte econòmic causat en el 

sector empresarial. 

Despeses subvencionables 

Es subvencionarà el 100% de la despesa justificada, amb un import màxim total a 
atorgar de 1.000€. Les despeses elegibles en aquesta subvenció són les següents: 
 

 actuacions realitzades derivades de la Covid-19 que suposin unes 
despeses extraordinàries com: ampliacions, adequacions i millores dels 
establiments per adaptar-se a les mesures de protecció i seguretat 
decretades, com poden ser: mampares, adequació de terrasses, compra 
o lloguer d’estufes, reestructuració de l’interior dels locals,..  
 
 

Línia 2: Despeses extraordinàries motivades per el COVID-19 per a l’adquisició 

de material de prevenció, higiènic, sanitari, desinfecció, lloguer de material. 

Objecte  

L'objecte de les subvencions incloses a la línia 2 és que ajudar a les empreses, 

comerços i establiments relacionats amb la restauració a reduir la despesa derivada de 

la compra de material fungible sanitari i de prevenció a fi d’aplicar mesures d’higiene i 

complir les normatives marcades pel Govern. 

Despeses subvencionables 

Es subvencionarà el 100% de la despesa justificada, amb un import màxim total a 
atorgar de 1.000€. Les despeses elegibles en aquesta subvenció són les següents: 
 

 actuacions realitzades derivades de la Covid-19 que suposin unes 
despeses extraordinàries en concepte de material fungible com:  

o Gel hidroalcohòlic 

o Mascaretes 

o Lloguer de maquinària de depuració i ventilació  

o Altra material fungible relacionat amb l’aplicació de mesures 

preventives en la lluita pel COVID-19 

 

Línia 3:  Foment de la contractació de personal 

Objecte 

L'objecte de les subvencions incloses a la línia 3 és la creació de llocs de treball a Sant 

Vicenç de Montalt,  mitjançant l'atorgament d'una subvenció a les empreses que hagin 

contractat persones a l’atur inscrites als dispositius locals d'ocupació (oficina Inem/borsa 



 

 

de treball de  l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt), des del 14 de març de 2020 fins 

a la data de presentació de la sol·licitud. 

Requisits específics de la línia 3  

 haver formalitzat un contracte amb un treballador a l'atur per un mínim de 

3 mesos i amb una contractació mínima d’un 50% de la jornada. La 

persona aturada ha d’estar inscrita al SOC o a la borsa de treball XALOC.   

 en el moment de la sol·licitud ja han d'haver transcorregut mínim 3 mesos 

d'aquest contracte.  

Despeses subvencionables 

Es subvencionarà el 100% de la despesa justificada, amb un import màxim total a 
atorgar de 1.000€. Les despeses elegibles en aquesta subvenció són les següents: 
 

 Nòmines del treballador contractat, havent de justificar a través 

d’aquestes la quantitat màxima d’ajut que es sol·licita.  

Contingut de la sol.licitud  

 contracte de treball.  

 TC1 i TC2 originals per estampillar dels mesos de justificació del 

contracte (mínim 3) i justificants de pagament.  

 DNI de la persona contractada.  

 Justificant d'inscripció als dispositius locals d'ocupació.  

 

Línia 4:  Accions per a la transformacions digitals de les empreses, 

comerços 

 

Objecte 

Transformació digital de les empreses. L’objecte de les subvencions incloses a la 

línia 4 és fomentar projectes i actuacions que tinguin per objecte la transformació digital, 

implantació, formació o consultoria de projectes adreçats a la digitalització del negoci.  

Despeses subvencionables 

Es subvencionarà el 100% de la despesa justificada, amb un import màxim total a 
atorgar de 1.000€. Les despeses elegibles en aquesta subvenció són les següents: 
 

 factures a empreses externes relacionades amb actuacions de millora del 

posicionament del web, creació de pàgina web de l’empresa, perfils  de 



 

 

canals digitals i us de xarxes socials, participació en plataformes de 

comerç virtual. 

 

 

Línia 5: Ajuts per al pagament de lloguers de locals que han hagut de tancar o 

restringir l’horari d’obertura de l’establiment per compliment de les indicacions 

del govern a rel de la COVID-19 

 

Objecte  

L'objecte de les subvencions incloses a la línia 5 és recolzar els comerços o establiments 

que degut a les mesures per lluitar contra la COVID-19 s’han vist obligades a tancar o 

restringir l’horari d’obertura al públic dels seus establiments o comerços situats a Sant 

Vicenç de Montalt durant aquest 2021 però que han hagut de seguir pagant els lloguers 

dels seus establiments. 

Requisits específics de la línia 5  

 Haver hagut de tancar o restringit l’horari de la seva activitat comercial al 

llarg del 2020-2021  

 Tenir el seu local o establiment amb règim de lloguer. 

 Es podrà presentar la sol·licitud d’ajut d’aquesta línia en el cas que s’hagi 

tancat temporalment l’activitat, però en cap cas si hi ha hagut un 

tancament de l’activitat, i en el moment de sol·licitar l’ajut cal que 

l’establiment estigui obert.  

Despeses subvencionables 

Es subvencionarà el 100% de la despesa justificada, amb un import màxim total a 
atorgar de 1.000€. Les despeses elegibles en aquesta subvenció són les següents: 
 

 Caldrà presentar el justificant del pagament efectuat de 3 mesos del 
lloguer de l’establiment 

 

Contingut de la sol·licitud  

Presentació del contracte de lloguer i el comprovant del pagament dels 3 darrers mesos. 


