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Sant Vicenç dels Horts pateix les conseqüències econòmiques i socials 
de la pandèmia i l’Ajuntament ha decidit fer un esforç extra pel que fa 
a les subvencions a les empreses. Aquestes mesures s’inclouen dins 
del  Pacte de Ciutat per la Reconstrucció Social i la Reactivació 
Econòmica, acordat per diferents grups polítics i pels agents soci-
als i econòmics del municipi. Seguint aquest pacte, hem ampliat els 
tipus de subvencions i les hem reorientat perquè tothom tingui al 
seu abast una eina per recuperar i impulsar el seu negoci. Des de 
l’Ajuntament som conscients de les dificultats que travessa el teixit pro-
ductiu, però també en reconeixem  la fortalesa i la capacitat de canvi.

Aboquem els recursos en àmbits estratègics, que serviran per mar-
car un punt d’inflexió. En aquest sentit, hem creat ajudes per finan-
çar activitats que incentivin i promoguin la transformació digital. 
El salt al món virtual és una aposta reconeguda internacionalment 
que generarà noves oportunitats a les nostres empreses i comerços. 
La prova és que aquells negocis que ja havien fet la conversió abans 
de la crisi, n’han sortit reforçats.

Una de les grans apostes és també l’energia neta i sostenible, 
perquè ser més eficients ens ajudarà a créixer i, sobretot, a 
protegir el planeta. En aquesta guia trobareu una nova subvenció 
destinada a projectes industrials que redueixin les emissions de 
diòxid de carboni i que millorin l’ús energètic.

Són només dos exemples de la bateria d’ajudes que impulsem des de 
l’Ajuntament, amb l’objectiu principal de redreçar l’economia i ajudar 
els vicentins i les vicentines que més ho necessiten. Tot, sense oblidar 
que Sant Vicenç dels Horts és un espai ideal perquè les empreses 
hi puguin arrelar. Comptem amb una població preparada per entrar 
a treballar en els sectors industrial, comercial, agrícola i emprenedor. I 
també gaudim d’una ubicació privilegiada, amb proximitat al port, l’aero-
port i a les principals infraestructures de Barcelona, a més de trobar-nos  
dins de la zona d’activitat econòmica més intensiva de tot Catalunya.

Coneixem la complexitat del moment i, així i tot, hem de ser op-
timistes i continuar sumant esforços. El Pacte de Ciutat per la 
Reconstrucció Social i la Reactivació Econòmica ens serveix per 
donar una resposta ràpida als nous reptes de la Covid-19. 

Miguel Comino Haro
Alcalde
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Ja estan en marxa les ajudes per a totes les em-
preses de qualsevol municipi que contractin 
persones desocupades de Sant Vicenç dels 
Horts per un període mínim de 12 mesos inin-
terromput. L’ajut pot ser de fins a 7.500 € en 
dos anys. Pagament directe i compatible amb 
altres bonificacions de la Seguretat Social, entre 
d’altres.

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Petites i mitjanes empreses, grans empreses, au-
tònoms, comerços, explotacions agràries profes-
sionals 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 pot ser 
inferior a 1.064 € bruts mensuals per 14 pagues.

OBJECTE I QUANTIES
1 ajut bàsic i 4 ajuts addicionals, que en total po-
den sumar fins 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, perso-

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

• Si es donen d’alta la Seguretat Social entre l’1 
de novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2021

• Si el contracte és de jornada completa (empreses)
• Si el contracte és de jornada parcial (comer-

ços, explotacions agràries, entitats d’inserció i 
menors de 26 anys que optin a la part propor-
cional 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 acumu-
lable 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 fins 
a la data de contractació en:
› Formació ocupacional oferta pel municipi
› Plans d’ocupació posats en marxa per l’Ajunta-

ment 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 dis-
positiu local de Transició escola/treball.

• Que la contractació s’hagi gestionat a partir de 
la plataforma Xaloc.

Línia 4. Ajut addicional de 5.000 €  (no acumu-
lable a la Línia 2 i a la Línia 3)
• Que siguin contractades dones del municipi 

majors de 45 anys i en situació d’atur de llarga 
durada

• Ser una persona en situació d’atur de llarga 
durada menor de 26 anys

• Ser una persona amb un grau de discapacitat 
igual o superior al 33% o diversitat funcional

• Ser una persona en situació d’atur víctima 
de violència de gènere o en perill de discri-
minació

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

esdevé indefinit
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Aquest any s’ha creat una nova subvenció desti-
nada a finançar activitats que incentivin i promo-
guin la transformació digital i la realització de di-
agnosis en el sector industrial destinades a reduir 
les emissions de diòxid de carboni mitjançant la 
millora de l’eficiència energètica.

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Les empreses, professionals o autònoms que 
tinguin un centre de producció situat als PAE’s 
situats a Sant Vicenç dels Horts.

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

OBJECTE I QUANTIES
Despeses fetes entre l’1 de novembre de 2020 i 
el 31 d’octubre de 2021
• Subvencions del 100% de la despesa (IVA 

exclòs)
• La quantia màxima és de 1.000 euros en el cas 

de la línia 1 i 2.000 euros per a la línia 2

Línia 1. Subvencions per al Foment de la Digita-
lització del Teixit Productiu Local
Se subvencionen les despeses associades a:
• Disseny, creació i allotjament a servidors de 

pàgines web enfocades a la difusió de l’activitat
• Serveis de posicionament i promoció de la 

marca a xarxes socials a través de la contracta-
ció de serveis de Community Manager

• Despeses associades al posicionament als prin-
cipals buscadors, ja siguin a través del posicio-
nament natural o mitjançant serveis d’AdWords. 
SEM/SEO

• Despeses associades a la contractació de pro-
grames de gestió enfocat a l’optimització i la 
millora de processos del negoci

• Creació o millora de canals de venta on-line
• Despeses associades a l’aprenentatge o la con-

tractació de serveis o programes que agilitzin 
les relacions telemàtiques amb l’administració

Línia 2. Aquesta convocatòria vol contribuir 
al finançament de diagnosis destinades a la 
reducció del consum energètic per part de les 
empreses situades als PAE’s de Sant Vicenç 
dels Horts
• Els costos de contractació de diagnosis per 

part de les empreses que tinguin un centre de 
producció a Sant Vicenç dels Horts en el sec-
tor industrial destinades a reduir les emissions 
de diòxid de carboni mitjançant la millora de 
l’eficiència energètica contribuint a assolir amb 
això els objectius de reducció del consum per 
garantir la sostenibilitat energètica dels PAE’s 
del municipi
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Línia 1. 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 ti-
tulars d’un establiment comercial o de serveis 
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’establi-

ment, sempre i quan no es tracti d’una execució 
forçosa degut a l’estat deficient 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 certificacions 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 com-

plir 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’em-
presa

• Adequació de l’aparador per mitjans propis o 
bé mitjançant la contractació de serveis pro-
fessionals

• Mobiliari destinat a presentar o mostrar els 
productes: mostradors, panells, prestatgeries, 
expositors, etc

• Estructures, mobiliari i elements de les terrasses 
dels bars i establiments de restauració o anà-
legs (para-sols, tarimes, jardineres, etc), regu-
lats expressament per l’Ordenança municipal 
d’Ocupació de les vies i espais públics de Sant 

Vicenç dels Horts (possibilitat de demanar una 
bestreta del 60% de l’import del projecte)

• Il·luminació de baix consum
• Inversions que repercuteixin en la millora de 

l’activitat
• Mobiliari i elements fixes del local de protecció 

sanitària per evitar la propagació del COVID-19, 
segons el que estableix la normativa.

• Reparacions o manteniment de l’equipament o 
la maquinària dels establiments necessària pel 
funcionament de l’activitat

• 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 cap 
subvenció pel mateix concepte per part de 
l’Ajuntament en els darrers 3 anys

• Una tauleta destinada a la utilització del sistema 
de pagament i fidelització moneder.cat, sempre 
que no s’hagi adquirit un ordinador

Quan els beneficiaris de les subvencions siguin 
els propietaris, només seran despeses subvenci-
onables les següents:
• Obres de rehabilitació de la façana de l’es-

tabliment, sempre i quan no es tracti d’una 
execució forçosa degut a l’estat deficient 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 certificacions 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 adquisició immediata del producte o 
servei.
Tampoc seran subvencionables les despeses deri-
vades del traspàs d’activitats que ja estaven en 
funcionament.
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Línia 2. Subvencions per al Foment de la Digita-
lització del Teixit Productiu Local

OBJECTE I QUANTIES
Es crea una línia addicional de 1.000€ acumulable 
a l’import de la partida principal per a subvenci-
onar despeses associades a la digitalització del 
Teixit productiu local.
Se subvencionen les despeses associades a:
Disseny, creació i allotjament a servidors de pà-
gines web enfocades a la difusió de l’activitat.
• Serveis de posicionament i promoció de la 

marca a xarxes socials a través de la contracta-
ció de serveis de Community Manager.

• Despeses associades al posicionament als prin-
cipals buscadors, ja siguin a través del posicio-
nament natural o mitjançant serveis d’AdWords. 
SEM/SEO.

• Despeses associades a la contractació de pro-
grames de gestió enfocat a l’optimització i la 
millora de processos del negoci.

• Despeses associades a l’aprenentatge o la 
contractació de serveis o programes que 
agilitzin les relacions telemàtiques amb l’ad-
ministració.

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

CONDICIONS I QUANTIA
Despeses fetes entre l’1 de novembre de 2020 i 
el 31 d’octubre de 2021
Subvencions del 100% de la despesa (IVA exclòs)
• La quantia màxima és de 4.000 euros en el cas 

de la línia 1, acumulables a la quantia de 1.000 
euros per a la línia 2
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Les subvencions pel sector agrícola d’enguany 
consten de 5 línies d’ajuts per a fomentar i im-
pulsar l’activitat agrària professional; la producció 
agrària ecològica; la modernització, innovació i 
millora de la sostenibilitat de les explotacions 
agràries, destinades a la pagesia professional en 
actiu, a la pagesia de nova incorporació i a les 
persones propietàries de terrenys agrícoles que 
tinguin la voluntat d’adequar camps per a desti-
nar-los a l’activitat agrària professional.

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

CONDICIONS I QUANTIA
• Despeses realitzades entre l’1 de novembre de 

2020 i el 31 d’octubre de 2021.
• Subvencions del 100% de les despeses ele-

gibles.
• Ajuts complementaris.

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

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Persones dedicades o que es vulguin dedicar de 
manera professional a l’agricultura dins el muni-
cipi.

OBJECTE I QUANTIES
• Despeses per l’arrendament de nous terrenys 

agrícoles amb finalitats productives durant el 
primer any de contracte, fins 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, fins a un màxim de 3.000 €.

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

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

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Persones propietàries de terrenys agrícoles.

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

finalitat de destinar-los a l’activitat agrària pro-
fessional o per inscriure’ls a la Borsa de Terres de 
Sant Vicenç dels Horts, (per explotació pròpia o 
aliena) fins a un màxim de 3.000 €.
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Línia 3. Ajuts per la transició a la producció 
agrària ecològica

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Explotacions agràries que tinguin terrenys agríco-
les en conversió cap a la producció agrària ecolò-
gica segons els criteris de certificació del CCPAE.

OBJECTE I QUANTIES
• Despeses pròpies del maneig i gestió de la finca 

d’aquelles explotacions que tinguin terrenys en 
conversió cap a la producció agrària ecològica 
amb un import de 1.000 €/Ha, fins a un màxim 
de 3.000 €.

Línia 4. Ajuts per la modernització, innovació i 
millora de la sostenibilitat de les explotacions 
agràries professionals

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Explotacions agràries professionals en actiu.

OBJECTE I QUANTIES
• Despeses directes per la realització d’actuaci-

ons de modernització, innovació i millora de 
la sostenibilitat, així com les despeses associ-
ades a la gestió i execució d’aquestes millores 
(certificacions, tràmits, etc.), fins a un màxim de 
3.000 €.

Línia 5. Ajuts per a la transformació digital del 
teixit productiu local

QUI SE’N POT BENEFICIAR
Explotacions agràries professionals en actiu.

OBJECTE I QUANTIES
• Les despeses directes de contractació destina-

des a la transformació digital del teixit productiu 
local, fins un màxim de 1.000 €.
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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.

Línia 1 de subvencions per a persones que s’es-
tableixin 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 eco-
nòmica com a autònomes.
Persones que hagin realitzat altes d’autònom en 
els períodes compresos entre el maig de 2020 i 
l’abril de 2021.

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 2020 
i setembre de 2022.

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

› En cas de no arribar al topall amb quotes d’au-
tònom podràn justificar factures de constitu-
ció, gestoria i formació especialitzadora.

Línia 2 de subvencions per al Foment de la Digi-
talització del Teixit Productiu Local

OBJECTE I QUANTIES
Es crea una línia addicional de 1.000€ acumulable 
a l’import de la partida principal per a subvenci-
onar despeses associades a la digitalització del 
Teixit productiu local. En aquesta línia es subven-
cionaran les despeses associades a:
Disseny, creació i allotjament a servidors de pà-
gines web enfocades a la difusió de l’activitat.
• Serveis de posicionament i promoció de la 

marca a xarxes socials a través de la contracta-
ció de serveis de Community Manager.

• Despeses associades al posicionament als prin-
cipals buscadors, ja siguin a través del posicio-
nament natural o mitjançant serveis d’AdWords. 
SEM/SEO.

• Despeses associades a la contractació de pro-
grames de gestió enfocat a l’optimització i la 
millora de processos del negoci.

• Despeses associades a l’aprenentatge o la con-
tractació de serveis o programes que agilitzin 
les relacions telemàtiques amb l’administració.
› Les despeses han d’estar efectuades i justifica-

des amb factura i rebut de pagament i han de 
comprendre als períodes compresos entre l’1 
de novembre de 2020 i octubre 2021.
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