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NOTA INFORMATIVA – SUBVENCIONS
Els informem que l’Ajuntament de Vila-seca, ha publicat, en data 11 de març, les
Bases reguladores per a poder sol·licitar una SUBVENCIÓ dirigit a les empreses
del municipi que per les mesures adoptades per a la contenció de la pandèmica
s’hagin vist obligades al tancament obligatori dels locals i establiments comercials
detallistes en els sectors no considerats essencials o, que pel mateix motiu, hagin
tingut una minoració de la seva activitat.
Qui pot ser beneficiari d’aquest ajut?
1. Les persones físiques, empadronades o no a Vila-seca, que amb anterioritat
a 1 de gener de 2020 hagin iniciat una activitat empresarial o comercial amb
domicili social i centre de treball a Vila-seca, o hagin instal·lat una nova
delegació o centre de treball a Vila-seca.
2. Les persones jurídiques, que amb anterioritat a 1 de gener de 2020 hagin
iniciat una activitat empresarial o comercial amb domicili social i centre de
treball a Vila-seca o hagin instal·lat una nova delegació o centre de treball a
Vila-seca i compleixin algun dels següents requisits:
a. Com a mínim un dels seus titulars estigui empadronat a Vila-seca amb
una antiguitat mínima d’un any.
b. Si cap dels seus titulars està empadronat a Vila-seca, que com a
mínim un 50% dels treballadors/es estiguin empadronats a Vila-seca.
c. En cas de no complir cap de les dues condicions anteriors, que puguin
acreditar 3 o més anys d’activitat al municipi.
Quins requisits cal complir?
1. Està al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
l’Ajuntament.
2. Justificar l’alta de llicència d’activitats o comunicació d’inici de l’activitat
abans de l’1 de gener de 2020; en cas de no disposar de llicència d’activitats
municipal s’haurà d’acreditar el document d’alta al Cens fiscal.
3. La facturació corresponent a l’any 2020 de la persona beneficiària no pot ser
superior a 300.000 euros.
4. Que hagi sofert una reducció de facturació d’un mínim del 25% comparant
els ingressos dels tres primers trimestres del 2020 (1 de gener – 30 de
setembre de 2020) amb els ingressos dels tres primers trimestres del 2020
(1 de gener – 30 de setembre de 2019).
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Quina és la quantia de la subvenció?
Aportació única amb un import màxim de 3.000 euros, segons el següent criteri de
puntuació establert a les Bases Reguladores d’aquesta subvenció (s’atorgarà una
puntuació en funció del % de la reducció de facturació soferta o que la seva activitat
hagi quedat suspesa, cessada o reduïda per la Covid-19):
a. Reducció de facturació d’entre un 25% i un 49% als tres primers
semestres del 2020 respecte dels tres primers semestres del 2019: 15
punts.
b. Reducció de facturació d’entre un 50% i un 74% als tres primers
semestres del 2020 respecte dels tres primers semestres del 2019: 20
punts.
c. Reducció de facturació d’entre un 75% i un 100% als tres primers
semestres del 2020 respecte dels tres primers semestres del 2019: 25
punts.
d. Activitats suspeses, cessades o reduïdes amb motiu de la Covid-19: 15
punts.
e. Persones treballadores autònomes que, no obstant no puguin justificar
aquesta reducció de facturació amb documents presentats a l’Agència
Tributària, perquè tributen per mòduls, puguin acreditar per altres mitjans
que la seva activitat ha estat suspesa o reduïda parcialment amb motiu
de l’estat d’alarma i mesures de prevenció de la Covid-19: 15 punts.
Nota important!! L’import a concedir a cadascun dels sol·licitants es determinarà
en relació en relació amb els als punts assignats en la valoració obtinguda segons
els criteris de puntuació indicats a la part superior, tenint en compte que cada punt
atorgat tindrà el valor econòmic de 120 euros.
Quan pot sol·licitar-se aquest ajut?
Des del mateix moment en què es publiqui la convocatòria d’aquesta subvenció (es
preveu aviat).
És compatible aquest ajut amb la concessió d’altres de diferents?
Sí, són compatibles amb altres ajuts previstos per a aquests conceptes d’altres
administracions; no obstant això, seran incompatibles amb el Programa Impulsa de
l’Ajuntament de Vila-seca.
En el cas que tinguin interès a tramitar aquesta subvenció de la seva Organització
i vulgui que li gestionem des d’Estivill Assessors, únicament caldrà que així ens ho
indiqui contactant al més aviat possible amb nosaltres al telèfon 977.128.742 (A/A.
Sra. Neus Torres).
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