Subvencions
pel foment
de l'economia
productiu i l'impuls
del mercat
de treball local, la consolidació del teixit
PRESSUPOST

IMPORT FINS A

40.000 €

3.000 € (línia 2)
1.000 € (línia 4)

Les
sol·licituds
poden presentar
de maig
fins al 05esd'agost
de 2021 telemàticament al registre de l'Ajuntament des del 27

Registre
sol·licitud
del
27/05deal 12/07/21

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

Resolució
de la
convocatòria

LÍNIA 2
Establiment i posada en marxa d'activitats empresarials.
L'objecte és fomentar l'autoocupació i l'emprenedoria al
Masnou.

Pagament
a les empreses
beneficiàries
subvencióde la

LÍNIA 4
Promoció comercial i digitalització. L'objecte
és impulsar actuacions que contribueixin a la
millora de la promoció local, amb la captació de
nous clients, particularment en esdeveniments
firals al Masnou, i a la digitalització dels
negocis del municipi.

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 empreses sol·licitants han de complir els següents requisits en el moment de la sol·licitud de la
subvenció:
-Trobar-se degudament constituïdes.
-Tenir el domicili social o bé disposar d'un local comercial, de serveis o industrial amb activitat al terme
municipal del Masnou.
-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.
Poden concórrer a la línia 2 les empreses creades entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020
(ambdós inclosos).

COM ES FA?
Empleneu i signeu el formulari, acompanyat de la documentació general, específica i la documentació
justificativa de la despesa segons indiquen les bases per a cada línia. (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 escanejar-lo per adjuntar-lo a la presentació telemàtica.
-Els ajuts de la línia 2 s'han de destinar a finançar despeses executades i pagades entre la data de creació de
l'empresa i el 31 de desembre de 2020. S'acceptaran documents justificatius de despeses datats i pagats
amb anterioritat a la data de la creació de l'empresa sempre que corresponguin a conceptes subvencionables
indicats a l'article 26 de les bases reguladores.
-Els ajuts de la línia 4 s'han de destinar a finançar projectes o activitats desenvolupades entre el dia 1 de
gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020 (ambdós inclosos). Només s'acceptaran els documents
justificatius datats i pagats dins d'aquest termini.
-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 en aquest
enllaç: (clica aquí)
Per a més informació us podeu adreçar a Promoció Econòmica, als telèfons 93 540 43 32/93 557 17 70.

