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de la
convocatòria

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

LÍNIA 1
Ajuts a l'activitat comercial i/o de prestació de
serveis oferts des d'un establiment situat a peu
de carrer al Masnou o al Mercat Municipal.

Pagament
a les persones
beneficiàries
subvencióde la

LÍNIA 2
Ajuts per donar suport a les activitats
empresarials i professionals que tenen per
objecte mantenir els llocs de treball de persones
assalariades i autònomes.

Aquesta convocatòria és de concurrència competitiva. Les sol·licituds presentades es compararan segons els
criteris de valoració ja fixats prèviament a les bases reguladores i la convocatòria.

QUI POT SOL·LICITAR ELS AJUTS?
Les persones físiques o jurídiques que reuneixin
el següents requisits:
-Que s'hagin vist afectades per una suspensió de
la seva activitat, una limitació d'aforament o bé
d'altres situacions de caràcter similar dictades
per les autoritats competents que suposin una
restricció de l'activitat econòmica.
-Desenvolupar una activitat econòmica al Masnou
i que es trobi degudament constituïda.
-Tenir llicència o l'autorització corresponent per a
l'activitat.
-Trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.
-No ser deutores de l'Ajuntament del Masnou per
cap concepte.
-Per concórrer a la línia 1 cal disposar d'un local
comercial o de prestació de serveis a peu de
carrer al Masnou en règim de propietat o
d'arrendament.

Resten excloses en aquesta convocatòria les
activitats econòmiques següents:
-Serveis d'assessorament professional duts a
terme per gestories i serveis immobiliaris.
-Serveis bancaris, de crèdit, d'assegurances i
altres de naturalesa anàloga duts a terme per
entitats legalment establertes.
-Activitats comercials destinades a la venda al
detall de productes alimentaris.
-Serveis exclusius de premsa.
-Farmàcies, serveis d'òptica o ortopèdia.
-Centres, serveis i establiments sanitaris.

COM ES FA?
Empleneu i signeu el formulari, acompanyat
de la documentació general, específica i el
document justificatiu de la despesa
esmentat a la convocatòria i les bases
reguladores. (tràmit)
Presentació telemàtica mitjançant instància
genèrica (enllaç a la instància genèrica).

Qüestions que cal tenir en compte:

-El formulari de sol·licitud s'ha de signar amb
el certificat digital/IdCAT mòbil o bé s'ha
d'imprimir el document, signar-lo i escanejarlo per adjuntar-lo a la presentació telemàtica.
-Només es pot presentar una sol·licitud per
cada establiment i/o activitat i per a una única
línia de subvenció. En cas de presentació de
més d'una sol·licitud per a una mateixa línia es
considerarà únicament la darrera registrada.

Podeu trobar tota la documentació de la convocatòria i les bases de la subvenció al web municipal: (clica
aquí)
Per a més informació us podeu adreçar a Promoció Econòmica, als telèfons 93 540 43 32/93 557 17 70.

