
PER A PERSONES EMPRENEDORES

Continuen les subvencions per a persones que posin en marxa una activitat econòmica com a autònomes.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Per ordre de registre de sol·licituds. De l’1 al 31 d’octubre de 2020.

Línia de subvencions per a persones que s’estableixin com a autònomes 
per a la posada en marxa d’una activitat econòmica com autònomes

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Persones empadronades a Sant Vicenç dels Horts amb una antiguitat mínima de 6 mesos a data de convocatòria i 
que inicien una nova activitat econòmica com a autònomes.
Persones que hagin realitzat altes d’autònom en els períodes compresos entre el maig de 2019 i l’abril de 2020.

OBJECTE I QUANTIES
• Despeses de pagament de les quotes del règim especial de treballadors autònoms (RETA):

› › Les quotes han de correspondre sempre a períodes compresos 
entre el maig del 2019 i setembre de 2021.

› › Se subvencionaran les quotes �ns a un màxim de 2.500€ per persona durant un període mínim de 6 
mesos i màxim de 18, de les quotes d’autònom efectivament pagades per la persona emprenedora.

REGIDORIA D’OCUPACIÓ I EMPRESA

SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A 
EMPRESES, COMERÇOS, PERSONAL 

AUTÒNOM I SECTOR AGRÍCOLA

Sant Vicenç dels Horts 2020



 PER A L’ EMPRESA

Ja estan en marxa les ajudes per a totes les empreses 
de qualsevol municipi que contractin persones desocu-
pades de Sant Vicenç dels Horts per un període mínim 
de 12 mesos ininterromput. L’ajut pot ser de �ns a 7.500 
€ en dos anys. Pagament directe i compatible amb altres 
boni�cacions de la Seguretat Social, entre d’altres.

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Petites i mitjanes empreses, grans 
empreses, autònoms, comerços i entitats 
d’inserció i sense ànim de lucre.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Per ordre de registre de sol·licituds.

CONDICIONS SALARIALS
Totes les persones contractades han de rebre el sou 
mínim del sector i, en cap cas, aquest por ser inferior a 
1.064 € bruts mensuals per 14 pagues.

OBJECTE
1 ajut bàsic i 4 ajuts addicionals, que en total poden 
sumar �ns a 7.500 € per contractació:

• Línia 1. Ajut bàsic de 1.000 €
• Línia 2. Ajut addicional de 1.000 €
• Línia 3. Ajut addicional de 2.000 €
• Línia 4. Ajut addicional de 5.000 €
• Línia 5. Ajut addicional de 1.500 €

Línia 1. Ajut bàsic de 1.000 €
• Si es contracten durant 1 any o més 

persones desocupades del municipi amb 
més de 6 mesos d’empadronament

• Si es donen d’alta la Seguretat Social entre l’1 
de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020

• Si el contracte és de jornada 
completa (empreses)

• Si el contracte és de jornada parcial 
(comerços i entitats d’inserció que optin 
a la part proporcional de l’ajut)

Línia 2. Ajut addicional de 1.000 €
• Si es contracten persones aturades 

del municipi de més de 45 anys
• Si es contracten persones aturades 

de llarga durada del municipi
Línia 3. Ajut addicional de 2.000 € 
(no acumulable a Línia 2)

• Si és una dona del municipi major de 45 anys
• Si es contracten persones que han participat 

durant l’any anterior al de la convocatòria 
i �ns a la data de contractació en:
› › Formació ocupacional oferta pel municipi
› › Plans d’ocupació posats en marxa per 

l’Ajuntament executats per l’Ajuntament 
mateix o per una empresa d’inserció

› › Programes d’inserció dirigits a determinats 
col·lectius realitzats per l’Ajuntament

› › Si es contracten persones que 
hagin estat contractades per una 
empresa d’inserció del municipi

• Ser un aturat/da que es trobi donat d’alta al 
dispositiu local de Transició escola/treball.

Línia 4. Ajut addicional de 5.000 € (no acu-
mulable a la Línia 2 i a la Línia 3)

• Que siguin contractades persones del 
municipi que formin part de la Borsa Sàvia.

Línia 5. Ajut addicional de 1.500 €
• Si en �nalitzar els 12 mesos, el 

contracte esdevé inde�nit.

PER AL COMERÇ

Subvencions per a la modernització i nova implantació 
d’establiments comercials i de serveis a Sant Vicenç 
dels Horts.

QUI SE’N POT BENEFICIAR  
Persones físiques o jurídiques propietàries o titulars 
d’un establiment comercial o de serveis, privats i amb 
atenció al públic, localitzat a Sant Vicenç dels Horts.

OBJECTE
Se subvencionaran les despeses generades en concepte de: 

• Obres de rehabilitació de la façana 
de l’establiment, sempre i quan no es 
tracti d’una execució forçosa degut 
a l’estat de�cient de la façana.

• Obres de millora o condicionament de 
l’espai destinat a l’atenció al client 

• L’elaboració del projecte tècnic preceptiu 
per part del tècnic col·legiat competent, així 
com totes les certi�cacions necessàries 

• Millora de l’accessibilitat: adequació del local 
a les persones amb mobilitat reduïda (rampes 
d’accés, adaptació dels serveis, etc.)

• Implantació de mesures de seguretat
• Retolació comercial exterior i interior, per 

complir allò establert a la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística: article 32.3 
i 1r apartat de la Disposició Transitòria  

• Disseny del logotip o imatge 
de marca de l’empresa

• Adequació de l’aparador 
• Mobiliari destinat a presentar o mostrar 

els productes: mostradors, panells, 
prestatgeries, expositors, etc.

• Mobiliari exterior dels bars i establiments 
de restauració o anàlegs. 

• Il·luminació de baix consum
• Creació de pàgina web corporativa, sempre que 

tingui, com a mínim, la versió en català, i es 
justi�qui haver realitzat una inversió mínima en 
la millora del local de 3.000,00 € sense tenir en 
compte el cost de la creació de la pàgina web.

• Programes informàtics (software) per 
a la millora de la gestió del negoci

• En cas que s’adquireixin programes informàtics 
per a la millora de la gestió del negoci, també 
serà subvencionable un ordinador, l’import del 
qual no superi el 30% del valor total del projecte 

presentat, sempre que l’empresa sol·licitant no 
hagi rebut subvenció pel mateix concepte per 
part de l’Ajuntament en els darrers 3 anys.

• Inversions que repercuteixin en 
la millora de l’activitat

• Despeses en formació, consultoria o 
assessoria en matèria de digitalització de 
l’activitat: posicionament web, ús de les 
xarxes socials aplicades al negoci, adhesió a 
plataformes de comerç digital, ús d’aplicacions 
web de promoció comercial, etc. 

• Mobiliari i elements de protecció sanitària 
per evitar la propagació del COVID-19, 
segons el que estableix la normativa tals 
com mampares o pantalles protectores.

Quan els bene�ciaris de les subvencions siguin els pro-
pietaris de locals buits, només seran despeses subven-
cionables les següents:

• Obres de rehabilitació de la façana 
de l’establiment, sempre i quan no es 
tracti d’una execució forçosa degut 
a l’estat de�cient de la façana.

• Obres de millora o condicionament de 
l’espai destinat a l’atenció al client 

• L’elaboració del projecte tècnic preceptiu 
per part del tècnic col·legiat competent, així 
com totes les certi�cacions necessàries 

• Millora de l’accessibilitat: adequació del local 
a les persones amb mobilitat reduïda (rampes 
d’accés, adaptació dels serveis, etc.)

No se subvencionaran despeses en concepte de renting, 
leasing o qualsevol altra fórmula que no suposi una ad-
quisició immediata del producte o servei.
Tampoc seran subvencionables les despeses derivades 
del traspàs d’activitats que ja estaven en funcionament.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Per ordre de registre de sol·licituds.

CONDICIONS I QUANTIA
Despeses fetes entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 
d’octubre de 2020 

• Subvencions d’un màxim del 50% 
de la despesa (IVA exclòs) 

• La quantia màxima és de 4.000 euros

PER A L’ACTIVITAT AGRÍCOLA

Les subvencions d’agricultura consten de tres línies 
d’ajuts per a fomentar i impulsar l’activitat agrària 
professional i la producció ecològica, destinades a la 
pagesia existent, a la pagesia de nova incorporació i 
a les persones propietàries de terrenys agrícoles que 
tinguin la voluntat de d’adequar camps per a destinar-los 
a l’activitat agrària professional.

Enguany, com a novetat, s’afegeix una tercera línia 
d’ajuts per promoure la producció agrària ecològica, 
destinada a subvencionar aquelles explotacions agràries 
que estiguin en procés de conversió cap a l’agricultura 
ecològica.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Per ordre de registre de sol·licituds

CONDICIONS
• Despeses realitzades entre l’1 de novembre 

de 2019 i el 31 d’octubre de 2020
• Subvencions del 50% de les despeses elegibles
• Ajuts complementaris 

Línia 1. Ajuts per l’ampliació d’explotacions 
agràries existents i la incorporació de nova pagesia

DESTINATARIS
Persones dedicades o que es vulguin dedicar de manera 
professional a l’agricultura dins el municipi

OBJECTE I QUANTIES
• Despeses per l’arrendament de nous 

terrenys agrícoles amb �nalitats productives 
durant el primer any de contracte, �ns a 
un màxim de 300 € per hectàrea i amb 
un límit de 1.000 € per sol·licitud

• Despeses per l’adequació i preparació de nous 
terrenys agrícoles �ns a un màxim de 3.000 €

• Despeses de gestió per la incorporació de nous 
terrenys agrícoles a una explotació existent o 
de nova creació, �ns a un màxim de 1.000 €

Línia 2. Ajuts per fomentar la disponibilitat de 
terrenys per a l’activitat agrària professional

DESTINATARIS
Persones propietàries de terrenys agrícoles

OBJECTE I QUANTIES
• Despeses per a l’adequació dels camps 

amb la �nalitat de destinar-los a l’activitat 
agrària professional (per explotació pròpia 
o aliena) �ns a un màxim de 3.000 €

Línia 3.  Ajuts per la transició a  
la producció agrària ecològica

DESTINATARIS
Explotacions agràries que estiguin en procés de conver-
sió cap a la producció agrària ecològica

OBJECTE I QUANTIES
• Ajuts per a explotacions agràries professionals 

que tinguin terrenys en conversió cap a la 
producció agrària ecològica amb un import de 
1.000 €/Ha, �ns a un màxim de 3.000 €.

• Aquest ajut només es podrà percebre durant 
el període en què els terrenys objecte de la 
subvenció estiguin en procés de conversió 
segons els criteris que estableix el Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).



 PER A L’ EMPRESA

Ja estan en marxa les ajudes per a totes les empreses 
de qualsevol municipi que contractin persones desocu-
pades de Sant Vicenç dels Horts per un període mínim 
de 12 mesos ininterromput. L’ajut pot ser de �ns a 7.500 
€ en dos anys. Pagament directe i compatible amb altres 
boni�cacions de la Seguretat Social, entre d’altres.

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Petites i mitjanes empreses, grans 
empreses, autònoms, comerços i entitats 
d’inserció i sense ànim de lucre.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Per ordre de registre de sol·licituds.

CONDICIONS SALARIALS
Totes les persones contractades han de rebre el sou 
mínim del sector i, en cap cas, aquest por ser inferior a 
1.064 € bruts mensuals per 14 pagues.

OBJECTE
1 ajut bàsic i 4 ajuts addicionals, que en total poden 
sumar �ns a 7.500 € per contractació:

• Línia 1. Ajut bàsic de 1.000 €
• Línia 2. Ajut addicional de 1.000 €
• Línia 3. Ajut addicional de 2.000 €
• Línia 4. Ajut addicional de 5.000 €
• Línia 5. Ajut addicional de 1.500 €

Línia 1. Ajut bàsic de 1.000 €
• Si es contracten durant 1 any o més 

persones desocupades del municipi amb 
més de 6 mesos d’empadronament

• Si es donen d’alta la Seguretat Social entre l’1 
de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020

• Si el contracte és de jornada 
completa (empreses)

• Si el contracte és de jornada parcial 
(comerços i entitats d’inserció que optin 
a la part proporcional de l’ajut)

Línia 2. Ajut addicional de 1.000 €
• Si es contracten persones aturades 

del municipi de més de 45 anys
• Si es contracten persones aturades 

de llarga durada del municipi
Línia 3. Ajut addicional de 2.000 € 
(no acumulable a Línia 2)

• Si és una dona del municipi major de 45 anys
• Si es contracten persones que han participat 

durant l’any anterior al de la convocatòria 
i �ns a la data de contractació en:
› › Formació ocupacional oferta pel municipi
› › Plans d’ocupació posats en marxa per 

l’Ajuntament executats per l’Ajuntament 
mateix o per una empresa d’inserció

› › Programes d’inserció dirigits a determinats 
col·lectius realitzats per l’Ajuntament

› › Si es contracten persones que 
hagin estat contractades per una 
empresa d’inserció del municipi

• Ser un aturat/da que es trobi donat d’alta al 
dispositiu local de Transició escola/treball.

Línia 4. Ajut addicional de 5.000 € (no acu-
mulable a la Línia 2 i a la Línia 3)

• Que siguin contractades persones del 
municipi que formin part de la Borsa Sàvia.

Línia 5. Ajut addicional de 1.500 €
• Si en �nalitzar els 12 mesos, el 

contracte esdevé inde�nit.

PER AL COMERÇ

Subvencions per a la modernització i nova implantació 
d’establiments comercials i de serveis a Sant Vicenç 
dels Horts.

QUI SE’N POT BENEFICIAR  
Persones físiques o jurídiques propietàries o titulars 
d’un establiment comercial o de serveis, privats i amb 
atenció al públic, localitzat a Sant Vicenç dels Horts.

OBJECTE
Se subvencionaran les despeses generades en concepte de: 

• Obres de rehabilitació de la façana 
de l’establiment, sempre i quan no es 
tracti d’una execució forçosa degut 
a l’estat de�cient de la façana.

• Obres de millora o condicionament de 
l’espai destinat a l’atenció al client 

• L’elaboració del projecte tècnic preceptiu 
per part del tècnic col·legiat competent, així 
com totes les certi�cacions necessàries 

• Millora de l’accessibilitat: adequació del local 
a les persones amb mobilitat reduïda (rampes 
d’accés, adaptació dels serveis, etc.)

• Implantació de mesures de seguretat
• Retolació comercial exterior i interior, per 

complir allò establert a la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística: article 32.3 
i 1r apartat de la Disposició Transitòria  

• Disseny del logotip o imatge 
de marca de l’empresa

• Adequació de l’aparador 
• Mobiliari destinat a presentar o mostrar 

els productes: mostradors, panells, 
prestatgeries, expositors, etc.

• Mobiliari exterior dels bars i establiments 
de restauració o anàlegs. 

• Il·luminació de baix consum
• Creació de pàgina web corporativa, sempre que 

tingui, com a mínim, la versió en català, i es 
justi�qui haver realitzat una inversió mínima en 
la millora del local de 3.000,00 € sense tenir en 
compte el cost de la creació de la pàgina web.

• Programes informàtics (software) per 
a la millora de la gestió del negoci

• En cas que s’adquireixin programes informàtics 
per a la millora de la gestió del negoci, també 
serà subvencionable un ordinador, l’import del 
qual no superi el 30% del valor total del projecte 

presentat, sempre que l’empresa sol·licitant no 
hagi rebut subvenció pel mateix concepte per 
part de l’Ajuntament en els darrers 3 anys.

• Inversions que repercuteixin en 
la millora de l’activitat

• Despeses en formació, consultoria o 
assessoria en matèria de digitalització de 
l’activitat: posicionament web, ús de les 
xarxes socials aplicades al negoci, adhesió a 
plataformes de comerç digital, ús d’aplicacions 
web de promoció comercial, etc. 

• Mobiliari i elements de protecció sanitària 
per evitar la propagació del COVID-19, 
segons el que estableix la normativa tals 
com mampares o pantalles protectores.

Quan els bene�ciaris de les subvencions siguin els pro-
pietaris de locals buits, només seran despeses subven-
cionables les següents:

• Obres de rehabilitació de la façana 
de l’establiment, sempre i quan no es 
tracti d’una execució forçosa degut 
a l’estat de�cient de la façana.

• Obres de millora o condicionament de 
l’espai destinat a l’atenció al client 

• L’elaboració del projecte tècnic preceptiu 
per part del tècnic col·legiat competent, així 
com totes les certi�cacions necessàries 

• Millora de l’accessibilitat: adequació del local 
a les persones amb mobilitat reduïda (rampes 
d’accés, adaptació dels serveis, etc.)

No se subvencionaran despeses en concepte de renting, 
leasing o qualsevol altra fórmula que no suposi una ad-
quisició immediata del producte o servei.
Tampoc seran subvencionables les despeses derivades 
del traspàs d’activitats que ja estaven en funcionament.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Per ordre de registre de sol·licituds.

CONDICIONS I QUANTIA
Despeses fetes entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 
d’octubre de 2020 

• Subvencions d’un màxim del 50% 
de la despesa (IVA exclòs) 

• La quantia màxima és de 4.000 euros

PER A L’ACTIVITAT AGRÍCOLA

Les subvencions d’agricultura consten de tres línies 
d’ajuts per a fomentar i impulsar l’activitat agrària 
professional i la producció ecològica, destinades a la 
pagesia existent, a la pagesia de nova incorporació i 
a les persones propietàries de terrenys agrícoles que 
tinguin la voluntat de d’adequar camps per a destinar-los 
a l’activitat agrària professional.

Enguany, com a novetat, s’afegeix una tercera línia 
d’ajuts per promoure la producció agrària ecològica, 
destinada a subvencionar aquelles explotacions agràries 
que estiguin en procés de conversió cap a l’agricultura 
ecològica.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Per ordre de registre de sol·licituds

CONDICIONS
• Despeses realitzades entre l’1 de novembre 

de 2019 i el 31 d’octubre de 2020
• Subvencions del 50% de les despeses elegibles
• Ajuts complementaris 

Línia 1. Ajuts per l’ampliació d’explotacions 
agràries existents i la incorporació de nova pagesia

DESTINATARIS
Persones dedicades o que es vulguin dedicar de manera 
professional a l’agricultura dins el municipi

OBJECTE I QUANTIES
• Despeses per l’arrendament de nous 

terrenys agrícoles amb �nalitats productives 
durant el primer any de contracte, �ns a 
un màxim de 300 € per hectàrea i amb 
un límit de 1.000 € per sol·licitud

• Despeses per l’adequació i preparació de nous 
terrenys agrícoles �ns a un màxim de 3.000 €

• Despeses de gestió per la incorporació de nous 
terrenys agrícoles a una explotació existent o 
de nova creació, �ns a un màxim de 1.000 €

Línia 2. Ajuts per fomentar la disponibilitat de 
terrenys per a l’activitat agrària professional

DESTINATARIS
Persones propietàries de terrenys agrícoles

OBJECTE I QUANTIES
• Despeses per a l’adequació dels camps 

amb la �nalitat de destinar-los a l’activitat 
agrària professional (per explotació pròpia 
o aliena) �ns a un màxim de 3.000 €

Línia 3.  Ajuts per la transició a  
la producció agrària ecològica

DESTINATARIS
Explotacions agràries que estiguin en procés de conver-
sió cap a la producció agrària ecològica

OBJECTE I QUANTIES
• Ajuts per a explotacions agràries professionals 

que tinguin terrenys en conversió cap a la 
producció agrària ecològica amb un import de 
1.000 €/Ha, �ns a un màxim de 3.000 €.

• Aquest ajut només es podrà percebre durant 
el període en què els terrenys objecte de la 
subvenció estiguin en procés de conversió 
segons els criteris que estableix el Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).



 PER A L’ EMPRESA

Ja estan en marxa les ajudes per a totes les empreses 
de qualsevol municipi que contractin persones desocu-
pades de Sant Vicenç dels Horts per un període mínim 
de 12 mesos ininterromput. L’ajut pot ser de �ns a 7.500 
€ en dos anys. Pagament directe i compatible amb altres 
boni�cacions de la Seguretat Social, entre d’altres.

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Petites i mitjanes empreses, grans 
empreses, autònoms, comerços i entitats 
d’inserció i sense ànim de lucre.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Per ordre de registre de sol·licituds.

CONDICIONS SALARIALS
Totes les persones contractades han de rebre el sou 
mínim del sector i, en cap cas, aquest por ser inferior a 
1.064 € bruts mensuals per 14 pagues.

OBJECTE
1 ajut bàsic i 4 ajuts addicionals, que en total poden 
sumar �ns a 7.500 € per contractació:

• Línia 1. Ajut bàsic de 1.000 €
• Línia 2. Ajut addicional de 1.000 €
• Línia 3. Ajut addicional de 2.000 €
• Línia 4. Ajut addicional de 5.000 €
• Línia 5. Ajut addicional de 1.500 €

Línia 1. Ajut bàsic de 1.000 €
• Si es contracten durant 1 any o més 

persones desocupades del municipi amb 
més de 6 mesos d’empadronament

• Si es donen d’alta la Seguretat Social entre l’1 
de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020

• Si el contracte és de jornada 
completa (empreses)

• Si el contracte és de jornada parcial 
(comerços i entitats d’inserció que optin 
a la part proporcional de l’ajut)

Línia 2. Ajut addicional de 1.000 €
• Si es contracten persones aturades 

del municipi de més de 45 anys
• Si es contracten persones aturades 

de llarga durada del municipi
Línia 3. Ajut addicional de 2.000 € 
(no acumulable a Línia 2)

• Si és una dona del municipi major de 45 anys
• Si es contracten persones que han participat 

durant l’any anterior al de la convocatòria 
i �ns a la data de contractació en:
› › Formació ocupacional oferta pel municipi
› › Plans d’ocupació posats en marxa per 

l’Ajuntament executats per l’Ajuntament 
mateix o per una empresa d’inserció

› › Programes d’inserció dirigits a determinats 
col·lectius realitzats per l’Ajuntament

› › Si es contracten persones que 
hagin estat contractades per una 
empresa d’inserció del municipi

• Ser un aturat/da que es trobi donat d’alta al 
dispositiu local de Transició escola/treball.

Línia 4. Ajut addicional de 5.000 € (no acu-
mulable a la Línia 2 i a la Línia 3)

• Que siguin contractades persones del 
municipi que formin part de la Borsa Sàvia.

Línia 5. Ajut addicional de 1.500 €
• Si en �nalitzar els 12 mesos, el 

contracte esdevé inde�nit.

PER AL COMERÇ

Subvencions per a la modernització i nova implantació 
d’establiments comercials i de serveis a Sant Vicenç 
dels Horts.

QUI SE’N POT BENEFICIAR  
Persones físiques o jurídiques propietàries o titulars 
d’un establiment comercial o de serveis, privats i amb 
atenció al públic, localitzat a Sant Vicenç dels Horts.

OBJECTE
Se subvencionaran les despeses generades en concepte de: 

• Obres de rehabilitació de la façana 
de l’establiment, sempre i quan no es 
tracti d’una execució forçosa degut 
a l’estat de�cient de la façana.

• Obres de millora o condicionament de 
l’espai destinat a l’atenció al client 

• L’elaboració del projecte tècnic preceptiu 
per part del tècnic col·legiat competent, així 
com totes les certi�cacions necessàries 

• Millora de l’accessibilitat: adequació del local 
a les persones amb mobilitat reduïda (rampes 
d’accés, adaptació dels serveis, etc.)

• Implantació de mesures de seguretat
• Retolació comercial exterior i interior, per 

complir allò establert a la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística: article 32.3 
i 1r apartat de la Disposició Transitòria  

• Disseny del logotip o imatge 
de marca de l’empresa

• Adequació de l’aparador 
• Mobiliari destinat a presentar o mostrar 

els productes: mostradors, panells, 
prestatgeries, expositors, etc.

• Mobiliari exterior dels bars i establiments 
de restauració o anàlegs. 

• Il·luminació de baix consum
• Creació de pàgina web corporativa, sempre que 

tingui, com a mínim, la versió en català, i es 
justi�qui haver realitzat una inversió mínima en 
la millora del local de 3.000,00 € sense tenir en 
compte el cost de la creació de la pàgina web.

• Programes informàtics (software) per 
a la millora de la gestió del negoci

• En cas que s’adquireixin programes informàtics 
per a la millora de la gestió del negoci, també 
serà subvencionable un ordinador, l’import del 
qual no superi el 30% del valor total del projecte 

presentat, sempre que l’empresa sol·licitant no 
hagi rebut subvenció pel mateix concepte per 
part de l’Ajuntament en els darrers 3 anys.

• Inversions que repercuteixin en 
la millora de l’activitat

• Despeses en formació, consultoria o 
assessoria en matèria de digitalització de 
l’activitat: posicionament web, ús de les 
xarxes socials aplicades al negoci, adhesió a 
plataformes de comerç digital, ús d’aplicacions 
web de promoció comercial, etc. 

• Mobiliari i elements de protecció sanitària 
per evitar la propagació del COVID-19, 
segons el que estableix la normativa tals 
com mampares o pantalles protectores.

Quan els bene�ciaris de les subvencions siguin els pro-
pietaris de locals buits, només seran despeses subven-
cionables les següents:

• Obres de rehabilitació de la façana 
de l’establiment, sempre i quan no es 
tracti d’una execució forçosa degut 
a l’estat de�cient de la façana.

• Obres de millora o condicionament de 
l’espai destinat a l’atenció al client 

• L’elaboració del projecte tècnic preceptiu 
per part del tècnic col·legiat competent, així 
com totes les certi�cacions necessàries 

• Millora de l’accessibilitat: adequació del local 
a les persones amb mobilitat reduïda (rampes 
d’accés, adaptació dels serveis, etc.)

No se subvencionaran despeses en concepte de renting, 
leasing o qualsevol altra fórmula que no suposi una ad-
quisició immediata del producte o servei.
Tampoc seran subvencionables les despeses derivades 
del traspàs d’activitats que ja estaven en funcionament.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Per ordre de registre de sol·licituds.

CONDICIONS I QUANTIA
Despeses fetes entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 
d’octubre de 2020 

• Subvencions d’un màxim del 50% 
de la despesa (IVA exclòs) 

• La quantia màxima és de 4.000 euros

PER A L’ACTIVITAT AGRÍCOLA

Les subvencions d’agricultura consten de tres línies 
d’ajuts per a fomentar i impulsar l’activitat agrària 
professional i la producció ecològica, destinades a la 
pagesia existent, a la pagesia de nova incorporació i 
a les persones propietàries de terrenys agrícoles que 
tinguin la voluntat de d’adequar camps per a destinar-los 
a l’activitat agrària professional.

Enguany, com a novetat, s’afegeix una tercera línia 
d’ajuts per promoure la producció agrària ecològica, 
destinada a subvencionar aquelles explotacions agràries 
que estiguin en procés de conversió cap a l’agricultura 
ecològica.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Per ordre de registre de sol·licituds

CONDICIONS
• Despeses realitzades entre l’1 de novembre 

de 2019 i el 31 d’octubre de 2020
• Subvencions del 50% de les despeses elegibles
• Ajuts complementaris 

Línia 1. Ajuts per l’ampliació d’explotacions 
agràries existents i la incorporació de nova pagesia

DESTINATARIS
Persones dedicades o que es vulguin dedicar de manera 
professional a l’agricultura dins el municipi

OBJECTE I QUANTIES
• Despeses per l’arrendament de nous 

terrenys agrícoles amb �nalitats productives 
durant el primer any de contracte, �ns a 
un màxim de 300 € per hectàrea i amb 
un límit de 1.000 € per sol·licitud

• Despeses per l’adequació i preparació de nous 
terrenys agrícoles �ns a un màxim de 3.000 €

• Despeses de gestió per la incorporació de nous 
terrenys agrícoles a una explotació existent o 
de nova creació, �ns a un màxim de 1.000 €

Línia 2. Ajuts per fomentar la disponibilitat de 
terrenys per a l’activitat agrària professional

DESTINATARIS
Persones propietàries de terrenys agrícoles

OBJECTE I QUANTIES
• Despeses per a l’adequació dels camps 

amb la �nalitat de destinar-los a l’activitat 
agrària professional (per explotació pròpia 
o aliena) �ns a un màxim de 3.000 €

Línia 3.  Ajuts per la transició a  
la producció agrària ecològica

DESTINATARIS
Explotacions agràries que estiguin en procés de conver-
sió cap a la producció agrària ecològica

OBJECTE I QUANTIES
• Ajuts per a explotacions agràries professionals 

que tinguin terrenys en conversió cap a la 
producció agrària ecològica amb un import de 
1.000 €/Ha, �ns a un màxim de 3.000 €.

• Aquest ajut només es podrà percebre durant 
el període en què els terrenys objecte de la 
subvenció estiguin en procés de conversió 
segons els criteris que estableix el Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).



PER A PERSONES EMPRENEDORES

Continuen les subvencions per a persones que posin en marxa una activitat econòmica com a autònomes.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Per ordre de registre de sol·licituds. De l’1 al 31 d’octubre de 2020.

Línia de subvencions per a persones que s’estableixin com a autònomes 
per a la posada en marxa d’una activitat econòmica com autònomes

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Persones empadronades a Sant Vicenç dels Horts amb una antiguitat mínima de 6 mesos a data de convocatòria i 
que inicien una nova activitat econòmica com a autònomes.
Persones que hagin realitzat altes d’autònom en els períodes compresos entre el maig de 2019 i l’abril de 2020.

OBJECTE I QUANTIES
• Despeses de pagament de les quotes del règim especial de treballadors autònoms (RETA):

› › Les quotes han de correspondre sempre a períodes compresos 
entre el maig del 2019 i setembre de 2021.

› › Se subvencionaran les quotes �ns a un màxim de 2.500€ per persona durant un període mínim de 6 
mesos i màxim de 18, de les quotes d’autònom efectivament pagades per la persona emprenedora.
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PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Per ordre de registre de sol·licituds. De l’1 al 31 d’octubre de 2020.

Línia de subvencions per a persones que s’estableixin com a autònomes 
per a la posada en marxa d’una activitat econòmica com autònomes

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Persones empadronades a Sant Vicenç dels Horts amb una antiguitat mínima de 6 mesos a data de convocatòria i 
que inicien una nova activitat econòmica com a autònomes.
Persones que hagin realitzat altes d’autònom en els períodes compresos entre el maig de 2019 i l’abril de 2020.

OBJECTE I QUANTIES
• Despeses de pagament de les quotes del règim especial de treballadors autònoms (RETA):

› › Les quotes han de correspondre sempre a períodes compresos 
entre el maig del 2019 i setembre de 2021.

› › Se subvencionaran les quotes �ns a un màxim de 2.500€ per persona durant un període mínim de 6 
mesos i màxim de 18, de les quotes d’autònom efectivament pagades per la persona emprenedora. REGIDORIA D’OCUPACIÓ I EMPRESA

Edi�ci Molí dels Frares
Plaça del Molí s/n
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 680 71 00
Correu: empresa@svh.cat

ENTRADA DE SOL·LICITUDS:
Via telemàtica:
https://www.svh.cat/ajuntament-seu-electronica/
Presencial amb cita prèvia:
SIAE Servei d’Informació i d’Atenció a l’Empresa
Plaça de la Vila, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Horari: de 9 a 14 hores


