SUBVENCIONS
DESTINADES AL TEIXIT
COMERCIAL I DE SERVEIS
DE MASQUEFA 2021
OBJECTE
Pal·liar i actuar davant de les conseqüències derivades de la crisis econòmica provocada per la COVID-19, i
reactivar l'activitat econòmica en l'àmbit municipal de Masquefa, generant liquidesa als comerços i serveis
del municipi.

BENEFICIARIS
LINIA A: persones físiques i jurídiques que desenvolupin una activitat de bar, restaurant, gimnàs i/o escola
de dansa a Masquefa amb establiment físic.
LINIA B: persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial i/o de serveis a Masquefa
amb establiment físic a peu de carrer de menys de 400m2 de sala de venda que prestin alguna de les
següents activitats: loteries, copisteries i arts gràfiques, centres de fisioteràpia, clíniques dentals, serveis de
podologia, immobiliàries, salons d'estètica i bellesa sense serveis de perruqueria, telefonia i Internet,
comerços de roba, drogueries i ferreteries, floristeries, autoescoles, sabateries, multipreus, establiments de
tatuatges, merceries, escoles d'idiomes i comerços de llaminadures.
Sempre i quan tinguin un volum de ventes inferior a 600.000€ anuals en l'exercici 2020 i en la data de sol·licitud de l'ajut tinguin
menys de 10 treballadors.

QUANTIA DE L'AJUT
LINIA A: es concedirà un ajut econòmic als bars, restaurants, gimnasos i escoles de dansa de Masquefa
segons el següent barem:
600€ aquells sol·licitants que no hagin rebut o tinguin atorgat durant l'any 2020 i el primer trimestre de
l'any 2021, un ajut econòmic de la Generalitat de Catalunya per pal·liar el mateix objecte que regulen
aquestes bases.
475€ aquells sol·licitants que hagin rebut o tinguin atorgat durant l'any 2020 i el primer trimestre de
l'any 2021, un ajut econòmic de la Generalitat de Catalunya per pal·liar el mateix objecte que regulen
aquestes bases.
350€ aquells sol·licitants que hagin rebut o tinguin atorgat durant l'any 2020 i el primer trimestre de
l'any 2021, un ajut econòmic de la Generalitat de Catalunya per pal·liar el mateix objecte que regulen
aquestes bases.
LINIA B: es concedirà un ajut econòmic de 350€ als establiments comercials i de serveis.

DESPESES SUBVENCIONABLES
Es consideren despeses subvencionables les despeses relacionades directament amb l'activitat comercial i
de serveis que desenvolupi cada activitat, despeses com: lloguer del local comercial, serveis i
subministraments bàsics, compra d'existències, entre d'altres.
En cap cas es consideraran despeses subvencionables: obres, préstecs o hipoteques, quotes d'autònoms,
IVA de les factures, ni impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperar o compensar.
El període imputable de les despeses presentades per a obtenir la subvenció serà l'any 2021.

SOL·LICITUD, TERMINI DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds es presentaran de forma electrònica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de
Masquefa, a través del model de sol·licitud que trobareu al web masquefa.cat/promocio-economica.
El termini de presentació de sol·licitud començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria de la
subvenció al BOPB i ho serà per un termini de 30 dies naturals.
Documentació a presentar: instància/model de sol·licitud, exemplar de l'escriptura de constitució de la
societat o còpia del DNI en cas d'empresari individual i model 036 d'alta d'activitats econòmiques.
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les bases reguladores.

JUSTIFICACIÓ
Les persones beneficiàries hauran de justificar de manera electrònica a través de la seu electrònica de
l'Ajuntament de Masquefa, abans del dia 15 de novembre, davant l'ajuntament l'aplicació de l'import de
subvenció atorgat a les despeses elegibles especificades, presentant un compte justificatiu (model
normalitzat que trobareu al web masquefa.cat/promocio-economica) acompanyat dels justificants de
despesa i pagaments corresponents.

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà un cop comprovada la justificació i d'un sól cop
mitjançant transferència bancària al compte bancari de la persona beneficiària.

+ INFORMACIÓ:
www.masquefa.cat/promocio-economica/
ctc.teixitcomercial@masquefa.cat - 93 772 78 28

