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Enfortim el teixit econòmic
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts impulsa el teixit econòmic vicentí. Un any més,
oferim una nova convocatòria d’ajudes per als quatres grans agents econòmics de
la ciutat: empreses, comerços, pagesia i emprenedoria local. En total, destinarem
275.000 euros a ajudes directes al sector, que serviran també per crear ocupació
estable i de qualitat i per dinamitzar l’economia local.
Després de dos anys de pandèmia, el govern municipal continua vetllant pel compliment
del Pacte per a la reconstrucció social i la reactivació econòmica que vam signar diversos
agents polítics, econòmics i socials. Tenim la profunda convicció que les situacions de
crisi esdevenen oportunitats. Per això, entre les diferents ajudes, tornem a apostar
per una línia que considerem clau: la de la sostenibilitat i la digitalització. Arran de la
covid, des de l’Ajuntament hem treballat perquè molts negocis facin el salt definitiu
a les tecnologies actuals per ser més productius i més respectuosos amb el medi
ambient.
En aquest sentit, estem satisfets de la gran acollida que té l’app SantviCard, que
permet a la clientela obtenir avantatges per comprar al comerç local. A més, part de
les subvencions al teixit econòmic les carreguem a l’app perquè les persones que se’n
beneficien puguin revertir els diners en l’economia de la ciutat.
En aquesta guia hi trobareu la informació al detall sobre com accedir a totes les ajudes.
I com a gran novetat, també podreu consultar-hi el catàleg de recursos de l’Àrea
de Promoció Econòmica i de la Ciutat. Per primer cop, incloem en un sol document
tots els serveis que oferim i que han de servir a tot el teixit productiu i comercial del
municipi així com a les persones en recerca de feina. Amb l’esforç de tothom enfortim
Sant Vicenç dels Horts!
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0. INTRODUCCIÓ

L’Àrea de Promoció Econòmica i de la
Ciutat vetlla pel foment de l’ocupació
i el desenvolupament econòmic local
de Sant Vicenç dels Horts.
L’Àrea s’estructura en diversos
departaments per assolir aquest
objectiu, els quals intenten donar
resposta a tots els sectors que
conformen el teixit productiu i
comercial del municipi i oferir, alhora,
serveis a les persones aturades o en
recerca de feina per a la millora de la
seva ocupabilitat.
L’Àrea compta amb diversos grups de
distribució de WhatsApp. Per donars’hi d’alta n’hi ha prou amb enviar les
paraules següents al telèfon
677 93 32 79:
•
•
•
•

ALTA COMERÇ
ALTA OFERTES DE FEINA
ALTA FORMACIÓ
ALTA INDÚSTRIA

El Consell Econòmic i per l’Ocupació
és l’òrgan participatiu format per
representants econòmics i socials amb
influència al territori, on es presenten
les polítiques que afecten la promoció
econòmica i l’ocupació.
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00. ALGUNES DADES DEL SERVEI 2021
COMERÇ

EMPRENEDORIA

Nombre de comerços i
empreses de serveis (no PAE): 548
Nombre de locals comercials buits: 97
Índex de locals buits (locals buits/
total de locals) x 100: 15%
Nombre de noves obertures: 36
Nombre d’establiments
adherits a SantviCard: 197
Nombre de persones
adherides a SantviCard: 1.233
Quantitat de diners que han circulat
amb l’aplicació Santvicard: 219.364 €

Nombre de persones
emprenedores assessorades : 90
Plans d’empresa finalitzats: 16
Empreses creades que hagin
fet el Pla d’empresa al servei: 16
Nombre d’accions formatives: 6
Nombre d’assessoraments
especialitzats: 5

INDÚSTRIA
Nombre d’empreses (PAE): 158
Nombre total d’empreses
del municipi: 607
Nombre de llocs de treball
assalariats al municipi: 6.295
Nombre de polígons
d’activitat econòmica: 8
Nombre d’hectàrees
destinades a PAE: 102,4

AGRICULTURA
Afiliacions a la SS al règim agrícola
segons residència padronal: 11
Nombre d’hectàrees cultivades
segons dades de la DUN: 30,81
General. Nombre de persones
usuàries ateses pel servei: 38
Borsa de Terres. Nombre
d’inscripcions a la borsa: 9
Consell Agrari Local.
Nombre de sessions: 4
Nombre d’alumnes
participants en hort cooperatiu: 25
8

FORMACIÓ
Nombre de dissenys de
formació elaborats: 5
Nombre de cursos efectuats: 28
Nombre d’assistents als cursos: 233
Percentatge mitjà d’assistència
als cursos: 72 %

OCUPACIÓ
Nombre de persones
a la Xarxa Xaloc: 1.065
Nombre de persones
entrevistades al llarg de l’any: 416
Nombre d’ofertes gestionades: 123
Nombre de candidatures
enviades a les ofertes gestionades
per nosaltres: 592
Nombre de persones ateses
al Club de Feina: 197
Evolució de la taxa d’atur general
de Sant Vicenç dels Horts:
• novembre 2020: 14,80 %
• desembre 2021: 11,6 %

INDICADORS ESPECÍFICS DEL
PROGRAMA TREBALLA’T DURANT
EL PERÍODE 2020-2021
(disseny específic)

Persones derivades al servei: 404
Persones amb qui s’ha contactat:
Persones no localitzades: 14
(telèfons erronis... errors diversos)
Persones ateses en una
primera entrevista presencial: 249
Persones vinculades al projecte: 188
Persones derivades
a propostes formatives: 171
Formacions efectuades
en competències TIC: 4
Formacions professionalitzadores de
200 hores (2 d’auxiliar de magatzem,
1 de neteja i desinfecció i una de gestió
de residus industrials i urbans): 4
Formacions en tècniques
de recerca de feina: 4
Persones que han
fet 4 o més tutories: 170

INDICADORS D’UTILITZACIÓ
DEL SISTEMA DE PAGAMENT
SANTVICARD A DATA 28 DE
FEBRER 2022

Període d’ús des de l’1 de desembre
del 2020 fins al dia d’avui.
Nombre de persones
adherides a SantviCard: 1.252

RESULTAT DE LES SUBVENCIONS 2021

Nombre de
sol·licituds

Nombre de
concessions

Import
concedit

PER A LES PERSONES
AUTÒNOMES

13

11

29.447, 53 €

PEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
(SENSE SUBVENCIONS)

17

16

31.841, 37 €

PER ACTIVITAT AGRÀRIA

2

2

1.121, 57 €

PER MODERNITZACIÓ I NOVA
IMPLANTACIÓ COMERCIAL

87

76

236.470, 44 €

PER A LA SOSTENIBILITAT I LA
TRANSFORMACIÓ DIGITAL

3

3

3.000,00 €

EXTRAORDINÀRIA COVID

113

77

141.619, 09 €

Comerços actius a SantviCard: 87
Dotació econòmica per a la
campanya 70/30: 53.800 €
Import subvencionat gestionat a través
de la plataforma (50%): 53.649,72 €
Import total generat a partir de les
gratificacions que els establiments
assignen als seus clients per cada
compra: 2.739,8 €
Nombre d’operacions
totals fetes: 4.690
Quantitat de diners que han circulat
amb l’aplicació SantviCard: 219, 364 €

Persones que han
abandonat abans de fer-les: 14
Persones que han rebut la beca: 32
(representen el 100 % de les persones
que han fet les pràctiques)
Nombre d’empreses
amb què s’ha contactat: 461
Nombre d’empreses que han
esdevingut col·laboradores: 150
Percentatge de persones que han
passat per un itinerari formatiu i han
trobat feina: 50, 76 %
Nombre d’insercions
aconseguides pel dispositiu: 120
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ASSESSORAMENTS ESPECIALITZATS
AMB PROFESSIONALS INTERNS I
EXTERNS

1. INDÚSTRIA
Els programes d’Indústria ofereixen
suport en l’allotjament industrial, la
petició de subvencions i la formació, i
assessorament puntual. A més, faciliten
el contacte amb les empreses municipals
i subvencions directes per a l’activitat
empresarial.

SERVEI D’ATRACCIÓ I
ALLOTJAMENT INDUSTRIAL
Es treballa en la promoció de Sant Vicenç
dels Horts com a territori industrial,
identificant-ne de forma periòdica
les naus i espais buits i treballant en la
difusió de les oportunitats del municipi
(ubicació, proximitat a les principals
infraestructures, etc.), però també
s’incideix en les empreses que ja tenen
un projecte al territori i necessiten o bé
consolidar-lo o bé fer-lo créixer.
El sistema utilitzat per a la detecció
d’espais buits és propi.

Ens trobareu a:
Molí dels Frares
Plaça del Molí, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Contacte:
93 680 71 00
empresa@svh.cat
Atenció presencial amb cita prèvia:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

SERVEI D’ASSESSORAMENT
EN SUBVENCIONS

És un servei propi creat des del
Departament, que s’ha estès a Comerç,
Turisme i Agricultura, destinat a
l’assessorament en temes de subvencions
públiques d’altres organismes i que
poden ser interessants per als nostres
usuaris.
El servei s’ofereix en dues fases:
1. Resum i explicació de les
subvencions amb un llenguatge
entenedor. S’informa de qui
són els destinataris, què poden
obtenir, el termini, etc.
1. Assessorament ofert per
personal tècnic propi sobre
sol·licitud, tramitació,
acceptació i justificació o bé
per personal tècnic de l’entitat
gestora en casos en què cal un
assessorament molt més tècnic i
especialitzat.

FORMACIÓ EMPRESARIAL

La formació empresarial que s’ha dut a
terme el darrer període s’ha centrat a
oferir qualitat a les empreses i els seus
treballadors des de diversos àmbits.
Es duen a terme formacions pensades
com a píndoles i formacions pensades
com a trajectòries formatives.
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Consisteix en un catàleg de serveis
professionals especialitzats i coordinats,
tant interns com externs, amb l’objectiu
de prestar un servei global a tota
classe d’empreses situades als PAE del
municipi per tal que puguin accedir als
serveis necessaris per satisfer les seves
demandes.
Els objectius són,
següents:
•
•

•

entre d’altres, els

Transmetre informació sobre
serveis.
Resoldre consultes
relacionades amb el dia a dia
de les empreses mitjançant
una borsa d’assessors
professionals.
Facilitar els tràmits amb
l’Administració amb relació a
la implantació i consolidació
empresarial (llicència d’obres,
informes jurídics, informes
tècnics, etc.).

PROSPECCIÓ I CONTACTE AMB LES
EMPRESES MUNICIPALS

Les dades de les empreses s’obtenen
d’acord amb un model basat en el de la
Diputació a fi de tenir-ne una informació
exhaustiva de les empreses presents al
municipi.
La prospecció consta dels aspectes
següents:
•

Dades identificatives de
l’empresa i de la persona de
contacte

•
•
•
•
•
•

Activitats de l’empresa
Innovació
Treballadors
Evolució del negoci
Coneixement del servei i
percepcions
Valoració de serveis i
infraestructures PAE

Amb aquesta informació es genera una
base de dades quantitativa i qualitativa
que permet prendre decisions en política
industrial en diversos àmbits.

SUBVENCIONS PER A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONES
DESOCUPADES

Les subvencions per al foment de
l’activitat i la contractació de les
persones desocupades volen contribuir
al finançament de la contractació de
persones desocupades per empreses
tant de Sant Vicenç dels Horts com de
fora del municipi. Es pretén fomentar
la contractació de persones aturades
del municipi en diverses circumstàncies
i ajudar a augmentar l’activitat
econòmica de les empreses de Sant
Vicenç dels Horts.

SUBVENCIONS PER A LA
DIGITALITZACIÓ I LA SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL DEL TEIXIT PRODUCTIU

Les subvencions per a la digitalització
i la sostenibilitat ambiental del teixit
productiu es destinen a finançar
activitats que incentivin i promoguin la
transformació digital i també a fer una
diagnosi en el sector industrial a fi de
reduir les emissions de diòxid de carboni
mitjançant la millora de l’eficiència
energètica dels PAE del municipi.
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ORGANITZACIÓ DE FIRES I MERCATS

2. COMERÇ
La Regidoria de Promoció Econòmica
organitza campanyes de dinamització
comercial al municipi, com per exemple
campanyes d’animació, comunicació
i promoció comercial, entre altres, al
servei del teixit comercial local. Les línies
principals de treball són la formació,
l’assessorament i la cerca de locals així
com l’organització de fires o mercats i la
gestió urbanística per facilitar el comerç
local.
Des de la Regidoria també s’ofereix
informació per al comerç, assessorament
en la presentació de subvencions i una
línia pròpia d’ajudes per al foment i la
modernització comercial.

Durant l’any s’organitzen activitats per
dinamitzar de forma general o sectorial
el comerç del municipi.

PROJECTES D’URBANISME COMERCIAL
SERVEI D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL

L’Ajuntament ofereix suport en la recerca
de locals comercials per engegar una
activitat comercial o empresarial, i
procura mantenir al dia el cens de
locals disponibles i els requeriments que
aquests puguin necessitar per iniciar-hi
una activitat.

Associacions de botiguers:
FORMACIÓ ESPECIALITZADA
PER A COMERCIANTS

Aconsegueix la teva SantviCard:

Ens trobareu a:
Edifici del Molí dels Frares
Plaça del Molí, 1
08620 Sant Vicenç del Horts
Contacte:
93 680 71 00
suportcomercial@svh.cat
Atenció presencial amb cita prèvia:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
DINAMITZACIÓ COMERCIAL
14

Es proposen i es duen a terme fires i mostres
comercials destinades a promocionar tant
l’activitat econòmica com el municipi en sí
mateix i l’organització del mercat de venda
no sedentària municipal.

La Regidoria de Promoció Econòmica i
de la Ciutat organitza cursos de formació
específica per al comerç i empreses de
serveis i dissenya itineraris formatius
especialitzats.

ASSESSORAMENTS ESPECIALITZATS AMB
PROFESSIONALS INTERNS I EXTERNS
L’Ajuntament disposa d’una cartera de
professionals externs experts en matèries
d’assessorament comercial i fiscal. Això
complementa l’assessorament que el
nostre equip tècnic ofereix en àmbits
com la recerca d’ajudes, subvencions
i programes que ofereixen altres
administracions públiques o entitats
privades.

L’urbanisme comercial se centra en
projectes d’adequació de l’entorn urbà
per fer-lo més amable i adaptat a les
sensibilitats comercials.
SERVEI D’INFORMACIÓ ACTUALITZADA
D’INTERÈS PER AL COMERÇ
El Departament disposa de xarxes socials
pròpies i de canals d’informació exclusius
per traslladar informació d’interès per al
sector comercial (“Dóna’t d’alta al grup
de difusió de WhatsApp per comerços
enviant ALTA COMERÇ al 677 933 279”).
ASSESSORAMENT EN SUBVENCIONS
L’Ajuntament ofereix suport en la
recerca, resum i tramitació de sol·licituds
i justificacions de qualsevol tipus de
subvenció que puguin ser d’interès per als
usuaris, tant si es tracta de subvencions
convocades per l’Ajuntament mateix
com per altres administracions.
SUBVENCIONS PER AL FOMENT
DE L’ACTIVITAT COMERCIAL I LA
MODERNITZACIÓ
L’Ajuntament convoca anualment subvencions per a la reforma i modernització de locals en funcionament i per a
l’obertura de nous locals comercials al
municipi.

3. AGRICULTURA
La Regidoria d’Agricultura dissenya i organitza activitats, xerrades i exposicions
per donar a conèixer i valorar l’agricultura i la pagesia de Sant Vicenç dels Horts.
L’objectiu és donar suport als pagesos i
les pageses i fomentar la comercialització de productes agrícoles mitjançant
circuits curts. Aquestes tasques inclouen
les actuacions de millora de les infraestructures i serveis de l’espai agrari vicentí, com per exemple, arranjament de
camins, desbrossada de marges, senyalització, neteja, etc.
Aquestes actuacions s’efectuen en
col·laboració amb altres departaments
de l’Ajuntament i amb el Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat. Són accions consistents en assessorament i
formació destinades a facilitar la incorporació de la nova pagesia i a facilitar
l’accés a terres, amb la Borsa de Terres, i
promoure el consum de proximitat, amb
el Mercat de Pagès.
ASSESSORAMENT I SUPORT A LA PAGESIA
El servei d’assessorament pretén contribuir
a millorar la viabilitat econòmica, empresarial, ecològica i social dels projectes de
producció agrària local.

Ens trobareu a:
Molí dels Frares
Plaça del Molí, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Contacte:
93 680 71 00
agricultura@svh.cat
Atenció presencial amb cita prèvia:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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També té com a objectius promoure la
innovació a les explotacions agràries,
impulsar el desenvolupament de noves
línies de negoci i fomentar l’emprenedoria
agrària.

ESPAI TEST AGRARI

BORSA DE TERRES
La Borsa de Terres de Sant Vicenç dels
Horts és un servei d’intermediació que
posa en contacte persones propietàries
de terrenys agrícoles del municipi que
volen arrendar els seus camps amb la
pagesia que busca camps per treballarlos de manera professional.

ORGANITZACIÓ I DINAMITZACIÓ
DEL MERCAT DE PAGÈS
El Mercat de Pagès té lloc cada dissabte
de 8 a 14 h, a la plaça de Narcís Lunes i
compta amb el suport de l’Ajuntament i
el Parc Agrari del Baix Llobregat.

L’Espai Test Agrari de Sant Vicenç dels
Horts és un projecte que vol promoure i
facilitar la incorporació de nova pagesia
al sector agrari oferint un entorn favorable per testar nous projectes agraris
i oferir suport integral per posar-los en
marxa. El projecte ofereix l’oportunitat de posar a prova un projecte agrari acompanyant les persones emprenedores en tot el procés, guiant-les en
l’autoavalució de les seves capacitats
i habilitats i facilitant-los eines per a la
incorporació definitiva al sector.

El Mercat de Pagès respon a la voluntat
de promoure una agricultura local
i de temporada i justa socialment i
ambientalment, i un consum responsable
que evita la despesa en envasos i en el
combustible que comporta el transport
de productes d’importació. A més a més,
es consolida, un any més, com un espai
de trobada entre els pagesos vicentins i
del Parc Agrari del Baix Llobregat amb
els consumidors.

SUBVENCIONS PER AL FOMENT I
L’IMPULS DE L’ACTIVITAT AGRÀRIA
PROFESSIONAL

CONSELL AGRARI LOCAL

Periòdicament, es convoquen trobades
del Consell Agrari Local, on s’apleguen
càrrecs electes, representants dels
diferents partits polítics i la pagesia
local per tractar temes relacionats amb
l’agricultura i l’espai agrari vicentí.

La Regidoria d’Agricultura convoca
amb l’objectiu de fomentar i impulsar
l’activitat agrícola, la producció agrària
ecològica, la modernització, la innovació,
la digitalització i la sostenibilitat de les
explotacions agràries locals.
Es tracta de cinc línies que sumen fins a
15.000 euros i que es poden sol·licitar fins
al 31 d’octubre d’enguany

4. EMPRENEDORIA
El Servei d’Emprenedoria pretén fomentar l’ocupació i el desenvolupament econòmic local a Sant Vicenç
dels Horts, també en l’àmbit laboral.
En aquest sentit, organitza diferents
projectes orientats al foment de l’emprenedoria així com al suport logístic,
econòmic i formatiu per als empresaris
del municipi.
ACTUACIONS DE SENSIBILITZACIÓ PER
A L’EMPRENEDORIA I L’AUTOOCUPACIÓ
S’organitzen seminaris de generació
d’idees i de foment de la cultura
emprenedora a les escoles i instituts del
municipi i a la població en general.

INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PER
A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ
D’EMPRESES
S’ofereix informació i orientació sobre
tràmits per a la creació d’empreses
i sobre capitalització de l’atur, ajuts
i subvencions, recursos financers i
normativa legal vigent per a la posada
en marxa d’una empresa.
Ens trobareu a:
Molí dels Frares
Plaça del Molí, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Contacte:
93 680 71 00
emprenedoria@svh.cat
Atenció presencial amb cita prèvia:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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Es fa un seguiment de les empreses de
creació recent i es duen a terme tutories
per analitzar-ne possibles problemes i
entrebancs a fi d’augmentar les seves
probabilitats d’èxit.

MEDIACIÓ I ACOMPANYAMENT PER
AL FINANÇAMENT DE PROJECTES
EMPRESARIALS
S’ofereix mediació i acompanyament
en la recerca de finançament per
a projectes empresarials viables
I assessorament en la recerca de
finançament tradicional i alternatiu.
SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE
L’EMPRENEDORIA

ASSESSORAMENT I SUPORT PER A
L’ELABORACIÓ DEL PLA D’EMPRESA

El Servei facilita assessorament i
suport en el disseny del Pla d’empresa
i, alhora, acompanya la persona
emprenedora en l’estudi de la viabilitat
economicofinancera
del
projecte
empresarial i li dóna suport en la
confecció de la capitalització de l’atur,
en la recerca d’informació i en la gestió
dels tràmits i finançamernt per a la
posada en marxa de l’empresa.

ACCIONS FORMATIVES PER A
PERSONES EMPRENEDORES I
ASSESSORAMENT

S’efectuen sessions formatives sobre
temes d’actualitat, oportunitats de
negoci, màrqueting, fiscalitat i gestió
empresarial en general.
S’ofereix assessorament personalitzat
en matèries diverses com estratègia
empresarial, màrqueting i vendes,
creixement, recursos humans o fiscalitat
de l’empresa.

S’ofereix informació i assessorament
sobre ajuts i subvencions de suport a la
creació d’empreses.

5. FORMACIÓ OCUPACIONAL
Els plans de formació ocupacional
preveuen formacions a mida a partir de les
necessitats del mercat laboral i inclouen
accions formatives amb la finalitat
d’incrementar les possibilitats de millora o
obtenció de feina.

DISSENY DE FORMACIONS A MIDA PER
A EMPRESES I SECTORS D’OCUPACIÓ
Les empreses poden expressar les seves
necessitats als serveis d’Indústria, Agricultura, Comerç o Ocupació i, d’acord amb
aquestes, el Servei de Formació pot dissenyar accions formatives a mida. D’aquesta
manera, es facilita que persones en situació d’atur rebin formació en competències
que les empreses consideren necessàries
per al desenvolupament de la seva activitat.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA PER A
PERSONES EN RECERCA DE FEINA
Es duu a terme una anàlisi exhaustiva del
mercat laboral a Sant Vicenç, a la zona
geogràfica propera i a les comarques
Ens trobareu a:
Molí dels Frares
Plaça del Molí, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Contacte:
93 680 71 00
formacio@svh.cat
Atenció presencial amb cita prèvia:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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limítrofes. A partir d’aquest estudi, es
dissenyen accions formatives destinades
a oferir la possibilitat a la població del
nostre municipi d’assolir competències
professionalitzadores, transversals i de
base que en milloraran el currículum i,
amb això, l’ocupabilitat o la possibilitat de
millora de feina.
SESSIONS D’INICIACIÓ A LA
INFORMÀTICA
Des de fa uns anys, la informàtica esdevé
una competència de base requerida en
pràcticament totes les ofertes de treball.
A més, sense aquesta no és possible ni tan
sols fer una cerca de feina. Per això, s’ofereix a la ciutadania tallers de formació inicial en informàtica, en què es pot aprendre
a entrar en les plataformes de cerca de
feina, crear i gestionar el correu electrònic,
fer cerca d’empreses a Internet i crear un
curriculum atractiu i una carta adaptada
a l’oferta de feina en qüestió.
PLATAFORMA D’APRENENTATGE DIGITAL
El Servei de Formació de l’Ajuntament
s’adapta als temps actuals i respon amb
la creació d’una plataforma d’aprenentatge en línia mitjançant la qual la població podrà formar-se en diferents competències i millorarà la seva qualitat de vida
atès que millorarà el seu currículum. En
aquesta plataforma hi haurà continguts
adaptats per a la cerca de feina, assessorament sobre emprenedoria, formació
ocupacional, formació en competències,
informació per a les empreses, etc.

SERVEI ACREDITA’T

SERVEI D’ORIENTACIÓ FORMATIVA

El Servei de Formació ofereix informació
perquè les persones que ho desitgin
puguin obtenir mitjançant l’Acredita’t
de la Generalitat una titulació de cicles
formatius o certificats de professionalitat
a través de la seva experiència laboral i/o
formació efectuada.

El Servei de Formació planteja possibles
itineraris professionalitzadors o de
complementació formativa perquè les
persones que no sàpiguen orientar-se
laboralment a partir del seu currículum
puguin ampliar les seves possibilitats
laborals.A través d’una
valoració
vocacional, d’aptituds i interessos, s’ajuda
les persones que sol•liciten orientació.

SERVEI ACTIC D’ACREDITACIÓ DE
COMPETÈNCIES DIGITALS

El Molí dels Frares és un centre acreditat
per fer els exàmens de l’ACTIC, sistema
de la Generalitat que permet certificar
un nivell determinat en informàtica.
Aquesta acreditació la demanen les
administracions públiques en els seus
processos de selecció i, cada vegada més,
les empreses privades en les seves ofertes
de treball.

ACOMPANYAMENT A LA RECERCA DE
FEINA A TRAVÉS DEL CLUB DE FEINA

6. OCUPACIÓ
L’Ajuntament de Sant Vicenç treballa
per millorar l’ocupabilitat al municipi. En
aquest sentit, acompanya les persones
interessades a obtenir feina i/o a millorarla en la recerca d’oportunitats i en la
Borsa de Treball. A més, ofereix programes
i serveis per millorar l’accés a la feina així
com eines de resolució de dubtes laborals o
preparació per a les entrevistes.
També ofereix subvencions a les empreses
per a la contractació de persones
desocupades.
SERVEI DE BORSA DE TREBALL
EINA XALOC PER A LA
INTERMEDIACIÓ LABORAL
La intermediació laboral és un servei
laboral adaptat i proper que té com
a objectiu la gestió de les ofertes de
treball presentades per les empreses
que ofereixen ocupació, per proveirles de persones candidates entre les
demandants d’ocupació inscrites a la
Xarxa Xaloc. Les persones en procés
de recerca de feina s’inscriuen a la
plataforma mitjançat una entrevista
amb un tècnic/a per poder accedir,
posteriorment, a les ofertes de feina
de tots els municipis que integren la
Diputació de Barcelona.
Ens trobareu a:
Molí dels Frares
Plaça del Molí, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Contacte:
93 680 71 00
ocupacio@svh.cat
Atenció presencial amb cita prèvia:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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ENTREVISTES PERSONALITZADES
D’ORIENTACIÓ
L’orientació és un procés de guia,
acompanyament i ajuda per a les
persones en la presa de decisions en tot
allò que fa referència a la recerca de
feina i a la millora de la seva ocupabilitat.
El Departament fa entrevistes per tal
d’adequar el perfil professional de cada
persona al seu objectiu a partir de la
creació conjunta d’un itinerari que li
permeti desenvolupar les competències
professionals i personals necessàries.
MALETA DE RECURSOS
L’Ajuntament ofereix un catàleg de serveis
a mida de les necessitats i mancances
detectades. Les persones que es troben
en procés de recerca poden accedir a
sessions grupals i tutories individuals per
enriquir i professionalitzar el procés de
recerca.
La Maleta de Recursos està formada
per cinc serveis:
•
•
•
•
•

Servei de preparació d’entrevistes.
Servei de cura de la imatge
personal en la recerca de feina.
Servei d’acompanyament/
entrenament: autoconeixement
per a l’ocupació.
Servei de creació de marca
personal 2.0
Servei de fotografia:
professionalitza la teva imatge a
les eines de recerca

El Club de Feina és un espai obert a la
ciutadania que compta amb diferents
recursos: ordinadors amb connexió a
Internet, telèfon, impressora, diversos
taulers d’informació amb ofertes de
feina i oferta de formació ocupacional i,
el més important, compta amb personal
tècnic qualificat i amb coneixements
actualitzats, que dona suport a l’acció
de recerca de feina de cada persona
participant.
TREBALLA’T
Treballa’t és un programa d’orientació
i formació que inclou orientació
laboral, tant grupal com individual, a
més d’accions formatives i pràctiques
a empreses. A través d’un itinerari
personalitzat es duen a terme accions
per acompanyar la persona en el seu
procés de recerca de feina potenciant
la seva ocupabilitat amb l’adquisició
de competències. Aquest programa
s’efectua amb el suport de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona dins el
marc del Pla metropolità de suport a
les polítiques socials municipals 20202023.

L’objectiu del projecte és valorar l’experiència laboral i facilitar a les persones
participants recursos per abordar l’autoconeixement, les competències, les
fortaleses i les mancances i planificar un
entrenament personal per a la recerca
de feina al sector on hagin treballat anteriorment o a d’altres que comportin
possibles transformacions laborals.

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES
DESOCUPADES
L’Ajuntament gestiona subvencions de
diferents administracions públiques
(Servei d’Ocupació de Catalunya, Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana
de Barcelona) per formalitzar contractacions com a plans d’ocupació.
Les contractacions són de caràcter
temporal i tenen com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones participants. A les bases de cada subvenció
s’estableixen uns requisits associats als
col•lectius en què es vol incidir, com per
exemple, persones desocupades de
llarga durada, dones, persones en risc
d’exclusió social, persones perceptores
de renda garantida, etc.

TU ETS EL VALOR AFEGIT
És un programa d’orientació per a l’ocupació destinat preferentment a persones desocupades majors de 45 anys
que, amb una extensa experiència laboral, estan desorientades pelque fa a la
recerca de nous horitzons professionals.
El projecte està cofinançat per la Diputació de Barcelona (2021-2022) dins del
marc de Programes singulars al mercat
de treball.
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6. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Les activitats de promoció de la ciutat
tenen com a finalitat exportar el talent i el
patrimoni del municipi, en col·laboració
amb tots els sectors que en conformen
el teixit productiu i comerciali. En aquest
sentit, són un bon exemple la Mostra
Comercial, Agrícola i Gastronòmica o la
Mostra Internacional de Pastisseria.
Conjuntament amb les rutes turístiques
(enllaç), organitzades per difondre el
valor turístic del municipi, es duen a
terme per realçar-ne el valor cultural.

Com a activitats, en destaquen les
mostres d’oficis artesans alimentaris,
les exposicions relacionades amb
l’agricultura i el showroom del carrer de
Mossèn Josep Duran, on els comerços
més destacats del municipi motren la
seva activitat més singular al carrer.

MOSTRA INTERNACIONAL
DE PASTISSERIA

MOSTRA COMERCIAL,
AGRÍCOLA I GASTRONÒMICA

El municipi compta ja amb 38 edicions
de la Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica, que se celebra cada any el
cap de setmana més proper a la festivitat de Sant Vicenç dels Horts. Aquests
dies, els carrers de Vila Vella s’omplen
d’activitats diverses protagonitzades
pels comerços, la restauració, la pagesia
i el teixit associatiu del municipi.

Ens trobareu a:
Molí dels Frares
Plaça del Molí, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Contacte:
93 680 71 00
suportcomercial@svh.cat
Atenció presencial amb cita prèvia:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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S’han dut a terme 5 edicions de la Mostra
Internacional de Pastisseria i en aquests
darrers anys, els pastissers i les pastisseres
més importants de l’àmbit internacional
han estat a Sant Vicenç dels Horts per
elaborar les fórmules de pastisseria més
innovadores. Maurici Cot, l’equip de postres
del Disfrutar, Sandra Ornelas, Michel
Willaume o Xavi Donnay són exemples de
l’alt nivell del certamen.
Durant aquest esdeveniment, es lliuren els
premis Premis Fava de Cacau - Sant Vicenç
dels Horts a les 50 millors pastisseries de
Catalunya, 10 de les quals reben també la
menció especial Fava d’Or.

RUTES TURÍSTIQUES

Ruta BCIL (Bé Cultural d’Interès Local)
La ruta del BCIL és una agradable
passejada per Sant Vicenç dels Horts
que ens mostra 10 espais del municipi
declarats Béns Culturals d’Interès Local.
Es visita cadascun per aprofundir-ne en
la història i localitzar-lo al mapa.
Una passejada per gaudir del municipi i
conèixer-lo
El patrimoni de Sant Vicenç reflecteix
com ha evolucionat. El conjunt d’edificis i
entorns que ofereix la ruta pretén mostrar
la diversitat d’èpoques històriques, estils
arquitectònics o entorns socials que
es troben al voltant del poble de Sant
Vicenç des de l’antiguitat.
Si voleu gaudir de la natura, podeu visitar
el parc del Pi Gros, un gran espai forestal
de més de 20 ha on creixen diverses
espècies d’arbres mediterranis, com ara
el pi pinyer, un arbre centenari que dOna
nom al parc. El camí de la Font de Sant
Josep és un passeig que connecta el
centre urbà amb les terrasses del parc.
GAUDIU DE L’EXPERIÈNCIA!
Ruta de punts d’interès local
La ruta pels punts d’interès local és una
passejada per 19 punts d’interès del
municipi, pensada per donar a conèixer
el municipi més enllà del seu patrimoni
físic. Les persones participants en
aquesta ruta coneixeran recordatoris
i homenatges dedicats a persones i
entitats rellevantsal llarg de la història frl
municipi. Cada punt disposa d’una placa
explicativa i un codi QR que enllaça amb
un àudio explicatiu de l’espai.
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GESTIÓ I PROGRAMACIÓ
DE L’ESPAI LLADONOSA

L’Espai Lladonosa serà un espai
expositiu, ubicat al Centre Cívic i
Cultural Virgínia Amposta, dedicat a
valorar la figura, el llegat i la trajectòria
professional del cuiner Josep Lladonosa
i Giró així com la seva contribució a la
cuina i la gastronomia catalana. L’espai
constarà d’una exposició permanent, un
espai per acollir exposicions temporals
i una programació estable d’activitats
relacionades amb la cuina catalana, la
gastronomia, l’alimentació i el producte
local.

7. SUBVENCIONS 2022

Línia 3. Ajut addicional de 2.000 €
(no acumulable a la línia 2)
•
•

PER A L’OCUPACIÓ
Ja estan en marxa les ajudes per a totes
les empreses de qualsevol municipi que
contractin persones desocupades de
Sant Vicenç dels Horts per un període
mínim de 12 mesos ininterromput. 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.

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 a la Seguretat
Social entre l’1 de novembre de 2021
i el 31 d’octubre de 2022.

•

Si el contracte és de jornada
completa (empreses).

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

•

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 poden sumar fins a 7.500 € per
contractació:
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•

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 €

Si el contracte és de jornada parcial
(comerços, explotacions agràries,
entitats d’inserció i menors de 26
anys que optin a la part proporcional
de l’ajut). Novetat: També podran
acollir-se al contracte de jornada
parcial els joves de fins a 26 anys,
independentment del sector a què
pertanyi l’empresa.

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.

•
•

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’Ajuntament
executats per l’Ajuntament
mateix o per una empresa
d’inserció.
 Programes d’inserció
dirigits a determinats
col·lectius i duts a terme per
l’Ajuntament.
 Si es contracten
persones que hagin estat
contractades per una
empresa d’inserció del
municipi.
Si és una persona aturada que es
trobi donada d’alta al dispositiu
local de Transició escola/treball.
Si la la contractació s’ha gestionat
a partir de la plataforma Xaloc.

Línia 4. Ajut addicional de 5.000 €
(no acumulable ni a la línia 2 ni a la línia 3)
•
•
•
•

Si és una dona del municipi major
de 45 anys i en situació d’atur de
llarga durada.
Si és una persona menor de 26 anys
en situació d’atur de llarga durada.
Si és una persona amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%
o diversitat funcional.
Si és una persona en situació d’atur
víctima de violència de gènere o en
perill de discriminació.

Línia 5. Ajut addicional de 1.500 €
•

Si en finalitzar els 12 mesos, el
contracte esdevé indefinit.

PER A L’EMPRESA
Es tracta d’una subvenció destinada a
finançar activitats que incentivin i promoguin la transformació digital i l’elaboració de diagnosis i l’execució de projectes al sector industrial destinades a
reduir les emissions de diòxid de carboni mitjançant la millora de l'eficiència
energètica.

•

Despeses associades a la
contractació de programes de
gestió enfocats a l’optimització i la
millora de processos del negoci.

•

Creació o millora de canals
devenda en línia.

•

Despeses associades a
l’aprenentatge o la contractació
de serveis o programes que
agilitzin les relacions telemàtiques
amb l’Administració.

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

Despeses fetes entre l’1 de
novembre de 2021 i el 31 d’octubre
de 2022

•

La subvenció cobrirà un 75% del
cost de la despesa. La quantia
màxima és de 1.000 euros en el cas
de la línia 1 i de 2.000 euros per a la
línia 2.

Línia 2 - Aquesta convocatòria vol
contribuir al finançament de diagnosis
i execució destinades a la reducció del
consum energètic per les empreses
situades als PAE de Sant Vicenç dels
Horts.
•

En l’àmbit de la diagnosi, les despeses
de contractació de diagnosis per les
empreses que tinguin un centre de
producció a Sant Vicenç dels Horts en
el sector industrial destinades a reduir
les emissions de diòxid de carboni
mitjançant la millora de l'eficiència
energètica. La finalitat és contribuir
a assolir els objectius de reducció del
consum per garantir la sostenibilitat
energètica dels PAE del municipi

•

En l’àmbit de l’execució, es poden
finançar les despeses efectuades
en concepte de:

Línia 1 - Subvencions per al foment de la
digitalització del teixit productiu local
Se subvencionen les despeses associades a:
•

•

•
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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 les xarxes
socials a través de la contractació
de serveis de gestor/a de
comunitats.
Despeses associades al
posicionament als principals
buscadors, ja siguin a través del
posicionament natural o mitjançant
serveis d’AdWords SEM/SEO.

 Contractació
d’assessorament de
compres agregades
d’energia renovable.
 Creació de comunitats
energètiques.
 Creació de cicles de simbiosi
entre empreses.
 Biomassa d’ús industrial.
 Mobilitat sostenible.

PER AL COMERÇ
•
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 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:
•

•
•

•

•
•

•
•
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Obres de rehabilitació de la façana
de l’establiment, sempre que no
es tracti d’una execució forçosa
deguda 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 un 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, en compliment d’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 per
mitjans propis o bé mitjançant
la contractació de serveis
professionals.

•
•

•

•

•

•
•
•

Mobiliari destinat a presentar o
mostrar els productes: taulells,
panells, prestatgeries, expositors,
etc.
Estructures i elements de les
terrasses dels bars i establiments
de restauració o anàlegs (carpes,
para-sols, tarimes, jardineres,
etc.), regulats expressament per
l’Ordenança municipal d’ocupació
de les vies i espais públics de Sant
Vicenç dels Horts. És possible
demanar una bestreta del 60% de
l’import del projecte.
Mobiliari exterior dels bars i
establiments de restauració o
anàlegs que compleixin els requisits
i les condicions establertes a
l’ordenança municipal esmentada
a l’apartat anterior.
Il·luminació de baix consum.
Inversions que repercuteixin en
la millora de l’activitat, excepte
televisors, equips de música i
telèfons mòbils.
Reparacions o manteniment de
l’equipament o la maquinària dels
establiments necessària per al
funcionament de l’activitat.
Mobiliari i elements fixos del local
de protecció sanitària per evitar la
propagació de la COVID, segons el
que estableix la normativa.
Un ordinador l’import del qual
no superi el 30% del valor
total del projecte presentat
subvencionable, sense incloure en
aquest càlcul el cost de l’ordinador,
sempre que l’empresa sol·licitant
no hagi rebut cap subvenció pel
mateix concepte per l’Ajuntament
en els darrers 3 anys.
La neteja de pintades a la façana
de l’establiment.
La pintura de persianes amb
motius que facin referències a
l’activitat de l’establiment.
Despeses de subministrament
elèctric amb un límit de 1.000 euros
per sol·licitud.

Si les persones beneficiàries de les
subvencions són les propietàries del local,
només són despeses subvencionables
les següents:
•

•
•

•

Obres de rehabilitació de la
façana de l’establiment, sempre
que no es tracti d’una execució
forçosa deguda 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 un 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 rènting, arrendament
financer o qualsevol altra fórmula que
no suposi una adquisició immediata del
producte o servei.
Tampoc no se subvencionaran les despeses derivades del traspàs d’activitats
que ja estaven en funcionament.

productos alimenticios, bebidas
y tabaco en establecimientos
especializados
4773- Comercio al por menor
de productos farmacéuticos en
establecimientos especializados
4775- Comercio al por menor de
productos cosméticos e higiénicos
en establecimientos especializados
561- Restaurantes y puestos de
comidas
563- Establecimientos de bebidas

Línia 2 - Subvencions per a la nova
implantació d’establiments comercials
i de serveis als diferents barris de Sant
Vicenç dels Horts
Es crea una línia addicional de 2.000
€ acumulable a l’import de les altres
dues línies per subvencionar despeses
associades a l’obertura i manteniment
de determinades activitats als diferents
barris del municipi.
Es consideraran despeses
subvencionables les següents:
•

•
•

Lloguers de locals comercials
en què s’inicia una activitat
econòmica durant el període
d’execució, entre l’1 de novembre
de 2021 i el 31 d’octubre de 2022.
Despeses de gestoria.
Assegurança de responsabilitat
civil del local.

Es poden acollir a aquesta línia addicional
d’ajuts els comerciants o empresaris dels
sectors d’activitat següents que iniciïn
una activitat als barris situats:
Per damunt de les vies del ferrocarril:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Vinyala
Poblenou
Can Costa
El Turó
Sant Josep
La Font del Llargarut
Sant Antoni
Sant Roc
La Guàrdia
Grup Llinàs
Sectors d’activitat:
4711- Comercio al por menor en
establecimientos no especializados,
con predominio en productos
alimenticios, bebidas y tabaco
472- Comercio al por menor de
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Barri situats per sota de les vies del
ferrocarril:
•
•
•

Can Ros-El Serral
Vila Vella
Can Sàbat
Qualsevol sector d’activitat,
excepte:
4711- Comercio al por menor
en establecimientos no
especializados, con predominio en
productos alimenticios, bebidas y
tabaco
4719- Otro comercio al por
menor en establecimientos no
especializados,
9602- Peluquería y otros
tratamientos de belleza

Línia 3 - Subvencions per al foment
de la digitalització del teixit productiu
local

OBJECTE I QUANTIES
Es crea una línia addicional de 1.000 €
acumulable a l’import de la partida
principal per subvencionar despeses
associades a la digitalització 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.
CPU i programari de terminals de punt de venda (TPV).
Serveis de posicionament i promoció de la marca a les xarxes socials a través de la
contractació de serveis de gestor/a de comunitats.
Despeses associades al posicionament als principals buscadors, ja siguin a través
del posicionament natural o mitjançant serveis d’AdWords SEM/SEO.
Despeses associades a la contractació de programes de gestió enfocats 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’Administració.
Una tauleta destinada a la utilització del sistema de pagament i fidelització del
compte negoci de SantviCard (antic Moneder SVH) a través de la seva intranet,
sempre que no s’hagi adquirit un ordinador.

CONDICIONS I QUANTIA
Despeses fetes entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 d’octubre de 2022
•

Subvencions del 100% de la despesa (IVA exclòs) , sempre que s’hagin fet un mínim
de 12 operacions a través de la plataforma SantviCard (antic Moneder SVH) durant
el període comprès entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 d’octubre de 2022. En cas
contrari, la subvenció serà només del 75% de la despesa subvencionable (IVA
exclòs). En qualsevol cas, és requisit indispensable donar-se d’alta a la plataforma
SantviCard (antic Moneder SVH).

•

La quantia màxima és de 4.000 euros en el cas de la línia 1; 2.000 euros en el cas de
la línia 2 i 1.000 euros per a la línia 3.
Quantitat màxima
subvencionable

Si s’han fet menys de
12 operacions amb
SantviCard

Si s’han fet 12 o més
operacions amb
SantviCard

Línia 1: Modernització i
reforma de locals

3.000 €

4.000 €

Línia 2: Inici de determinades
activitats comercials i de
serveis als barris

1.500 €

2.000 €

Línia 3: Foment de la
digitalització

750 €

1.000 €

TOTAL

5.250 €

7.000 €
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PER A L’ACTIVITAT AGRÍCOLA
•
Les subvencions per al sector agrícola
d’enguany consten de 5 línies d’ajuts per
fomentar i impulsar l’activitat agrària
professional, la producció agrària
ecològica, la modernització, la innovació i la digitalització 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 destinar-los a l’activitat agrària professional.

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

S’atorgaran subvencions a totes les
persones jurídiques i físiques que n’hagin
cursat correctament la sol·licitud per
a aquesta subvenció i compleixin els
requisits establerts a les bases presents.

Persones propietàries de terrenys
agrícoles dins el terme municipal de
Sant Vicenç dels Horts .

•
•

Despeses fetes entre l’1 de
novembre de 2021 i el 31 d’octubre
de 2022.
Subvencions fins al 75% de les
despeses elegibles.

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

OBJECTE I QUANTIES
•

Despeses per l’adequació dels
camps amb la finalitat de destinarlos a l’activitat agrària professional
(per explotació pròpia o aliena) fins
a un màxim de 3.000 €.

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

Persones que es dediquen a l’agricultura
dins el municipi o que s’hi vulguin dedicar.

Explotacions agràries que tinguin
terrenys agrícoles en conversió cap a
la producció agrària ecològica dins el
terme municipal de Sant Vicenç dels
Horts.

OBJECTE I QUANTIES

OBJECTE I QUANTIES

DESTINATARIS

•

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.

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

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

DESTINATARIS

Explotacions agràries professionals en
actiu al terme municipal de Sant Vicenç
dels Horts.

Explotacions agràries professionals en
actiu dins el terme municipal de Sant
Vicenç dels Horts.
OBJECTE I QUANTIES
•

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

CONDICIONS I QUANTIA
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•

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 €.

•

Despeses pròpies del maneig de la
finca i de la gestió de l’explotació
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 €.

Despeses directes per la posada
en marxa d’actuacions de
modernització, innovació i millora
de la sostenibilitat així com les
despeses associades a la gestió
i execució d’aquestes millores
(certificacions, tràmits, etc.), fins a
un màxim de 3.000 €.

DESTINATARIS

OBJECTE I QUANTIES
•

Les despeses directes de
contractació destinades a la
transformació digital del teixit
productiu local, fins a un màxim de
1.000 €.

PER A PERSONES EMPRENEDORES
Aquest any hi haurà la 10a edició de les
subvencions per a persones que posen
en marxa una activitat econòmica com
a autònomes, una subvenció que va
iniciar-se l’any 2013.
Línia 1 de subvencions per a persones
que s’estableixin com a autònomes per
a la posada en marxa d’una activitat
econòmica com a autònomes
QUI SE’N POT BENEFICIAR

OBJECTE I QUANTIES
Es crea una línia addicional de 1.000 €
acumulable a l’import de la partida principal
per subvencionar despeses associades a
la digitalització del teixit productiu local.
En aquesta línia se subvencionaran les
despeses associades a:

Persones empadronades a Sant Vicenç
dels Horts amb una antiguitat mínima de
6 mesos en la data de la convocatòria i
que inicien una nova activitat econòmica
com a autònomes.
Persones que s’hagin donat d’alta com
a autònomes en els períodes compresos
entre el maig de 2021 i l’abril de 2022.

•

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 les xarxes socials a
través de la contractació de serveis
de gestor/a de comunitats.

OBJECTE I QUANTIES

•

Despeses associades al
posicionament als principals
buscadors, ja siguin a través del
posicionament natural o mitjançant
serveis d’AdWords SEM/SEO.

•

Despeses associades a la
contractació de programes de
gestió enfocats 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’Administració.

•

Les despeses han d’estar efectuades
i justificades amb factura i rebut de
pagament i han de correspondre
als períodes compresos entre l’1 de
novembre del 2021 i el 31 d’octubre
del 2022.

•

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 2021 i setembre de
2023.
 Se subvencionaran les
quotes d’autònom pagades
efectivament per la
persona emprenedora fins
a un màxim de 2.500 € per
persona durant un període
mínim de 6 mesos i màxim
de 18.
 Si no s’arriba al topall
amb quotes d’autònom,
poden justificar-se
factures de constitució,
gestoria i formació
professionalitzadora.
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Línia 2 de subvencions per al foment
de la digitalització del teixit productiu
local

PER A DONES EMPRENEDORES
Aquest any s’ha creat una nova
subvenció destinada a la recuperació i
el manteniment de l’activitat comercial
per pal·liar l’impacte de la crisi vinculada
a la Covid-19 al teixit comercial dins de la
Línia Emprèn i Innova en Femení (AMB).
QUI SE’N POT BENEFICIAR
Totes les dones titulars d’un establiment
comercial o de serveis, privats amb
atenció al públic, localitzats a Sant
Vicenç dels Horts, que hagin iniciat la
seva activitat econòmica durant els
anys 2019, 2020 i 2021.

OBJECTE I QUANTIES
•

Despeses de funcionament:
subministraments bàsics (aigua, llum
i gas), lloguers de locals comercials,
assegurances de locals comercials i
despeses de gestoria.
 Les despeses han de
correspondre al període comprès
entre l’1 de gener i fins el 30 de
juny del 2022, ambdòs mesos
inclosos.
 Se subvencionarà fins al 100% de
les despeses elegibles, amb un
topall màxim de 2.000 euros per
a cada sol·licitud.

Promoció
econòmica i
de la ciutat
Ens trobareu a:
Molí dels Frares
Plaça del Molí, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Podeu contactar:
93 680 71 00
promocioeconomica@svh.cat
Presencialment amb cita prèvia:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

