1. Objecte de la convocatòria
L’ajut extraordinari per cessament de l’activitat econòmica de treballadors autònoms i de
persones jurídiques és una ajuda pública concedida per l’Ajuntament de Torrelles de
Foix, que té com a objectiu el suport al teixit empresarial del municipi durant el període
que es mantingui decretat l’estat d’alarma o mentre aquesta situació no permeti la
reobertura dels establiments afectats, per poder col·laborar des de l’Ajuntament en la
preservació de la seva activitat i llocs de treball.
Les ajudes aprovades en el marc d’aquestes Bases aniran a càrrec de la partida
pressupostària 2310.48000 del pressupost municipal per l’exercici 2020.
Les ajudes estan subjectes a limitació pressupostària i al compliment de la seva finalitat.
2. Beneficiaries
A aquest ajut extraordinari podran accedir:
-

Treballadors autònoms amb activitat desenvolupada al municipi.
Persones jurídiques exemptes de pagament d’IAE i amb domicili fiscal al
municipi.

3. Modalitat de l’ajut
La prestació serà atorgada a aquells treballadors autònoms o societats que hagin cessat
la seva activitat amb caràcter temporal per estar aquesta inclosa en el Reial Decret
463/2020, de 14 de març i les modificacions introduïdes pel Reial Decret 465/2020, pel
qual es declara l’estat d’alarma per a fer front a la gestió de la crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.
Queden exclosos de la possibilitat de ser beneficiari de l’ajut les entitats bancàries i
entitats asseguradores, així com aquells negocis, comerços o autònoms amb una
antiguitat d’obertura inferior als 2 mesos.
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BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS
PEL CESSAMENT D’ACTIVITAT DE TREBALLADORS AUTÒNOMS I SOCIETATS
DEL MUNICIPI PROVOCADES PER LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19.

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 estaran admeses aquelles sol·licituds d’autònoms que treballen únicament per una
empresa i a compte d’altri.
No s’admetrà més d’una sol·licitud per comerç o negoci.
Només s’admetrà la sol·licitud si el sol·licitant està al corrent de les obligacions
tributàries amb l’Ajuntament de Torrelles de Foix.
4. Despeses subvencionables
Les despeses subvencionables són les següents amb un import màxim de 500 euros:
a) Lloguer: caldrà presentar certificat bancari de pagament dels mesos em què
estigués vigent l’estat d’alarma o del període entre que s’inicia aquest i la
autorització per la reobertura.
b)

Subministraments referenciats al local ( aigua, electricitat, gas, altres,
combustibles, si escau): caldrà presentar certificat bancari de pagament dels
mesos em què estigués vigent l’estat d’alarma o del període entre que s’inicia
aquest i la autorització per la reobertura

-

Còpia del DNI del sol·licitant.
Model d’alta d’activitat o targeta censal.
Acreditació del pagament de la quota d’autònom dels darrers 6 mesos.
Contracte de lloguer i certificat bancari de pagament dels rebuts de lloguer dels
últims 2 mesos, inclosos els dels mesos inclosos a l’ajuda demanada, o dels
subministraments inclosos en les despeses subvencionables.

6. Criteris per l’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:
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5. Sol·licituds i documentació a presentar

a) L’activitat ha tancat perquè no ha estat considerada un servei essencial durant
la vigència de l’estat d’alarma: 40 punts
b) L’activitat ha de fer front a un lloguer mensual: 25 punts
c) L’activitat ha hagut d’assumir un préstec per manca de liquiditat: 10 punts.
d) L’activitat té personal treballador al seu càrrec que s’han de mantenir més enllà
de la finalització de l’estat d’alarma: 25 punts.
7. Termini i forma de presentació de les sol·licituds
A l’empara d’aquesta convocatòria només es podrà presentar una sola sol·licitud d’ajut
extraordinari fins al dia 29 de maig de 2020, acompanyada i complimentada amb la
documentació requerida, de forma telemàtica al registre de l’Ajuntament de Torrelles de
Foix.
8. Resolució i notificació
La Junta de Govern Local resoldrà definitivament sobre l’atorgament de les subvencions.
9. Compatibilitat amb altres subvencions o ajuts
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altre concedida per altres
administracions o ens públics o privats.

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,
per la tramitació d’aquest procediment.
Disposició Final
Per a qualsevol aspecte no contemplat en aquestes bases regiran les normes
establertes a la Llei 3872003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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10. Tractament de dades personals i confidencialitat

