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CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL TEIXIT COMERCIAL DE PROXIMITAT DE SANT 
VICENÇ DE TORELLÓ AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19 

 
Sant Vicenç de Torelló, té un teixit comercial de proximitat que ha patit de forma significativa els 
efectes de la declaració de l’estat d’alarma pel fet de que durant molt de temps alguns serveis 
han hagut de romandre tancats. 
És per això que, més enllà dels instruments habituals de suport i foment a les empreses, 
esdevé necessari disposar d’un instrument específic per ajudar als comerços i serveis de 
proximitat situats a la localitat de Sant Vicenç de Torelló davant de la situació generada pel 
COVID-19. 
Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment de concessió de 
subvencions per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló en l’àmbit del comerç al detall i 
de determinats serveis de proximitat que s’han vist afectats per la crisi del Covid-19, amb la 
finalitat de donar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis de Sant Vicenç que s’han vist 
obligats a tancar i poder fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han 
continuat pagant malgrat el tancament , com llum, aigua, lloguer, salaris, seguretat social 
(inclou també quotes autònoms) 
 
Persones destinatàries: 
 
3.1 Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques donades 
d’alta a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló en un dels epígrafs que figuren a l’Annex 
d’aquestes bases. 
Cal estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat 
social, així com estar al dia del pagament dels tributs locals. 
 
És necessari haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de la crisi sanitària  ocasionada pel COVID-19, modificat pel Decret 465/2020 i els 
Decrets posterior de modificació. 
 
El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant la declaració responsable que inclou la 
sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així es sol·liciti . 
Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entén com empreses de comerç aquelles que 
presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els 
fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. 
 
3.2 Els beneficiaris no poden estar afectat per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni ser deutors per cap 
concepte de la hisenda municipal. 
 
Documents obligatoris: 
 
- Formulari de sol·licitud 
- Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant 
- En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF 
- Identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa del COVID-19 
- Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica com  
mesura derivada de la crisi del COVID-19. 
- Justificant de despesa vinculada a l’activitat durant el període de tancament superior a la 
subvenció sol·licitada, i del seu pagament. En el cas que s’hagi sol·licitat l’aplaçament de 
quotes a la Seguretat Social, o del pagament de la quota autònoms, cal presentar aquesta 
sol·licitud en lloc del rebut del pagament. 
- Declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altra subvenció ni ajuda per la 
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despesa que justifica, o que si no, o que si n’ha rebut alguna junt amb la de l’ajuntament no 
supera la despesa justificada. 
- Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut. 
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat social i autònoms . 
 
Termini  de sol·licitud: 
 
Dels 19 de juny al 30 de novembre del 2020 
 
Òrgan responsable de la resolució. 
 
Junta de Govern Local 
 
Com Sol·licitar-ho presencialment: 
 
La sol·licitud dels ajuts presencialment només es pot realitzar amb cita prèvia. 
 
SOL·LICITEU CITA PRÈVIA: 
Us recomanem però que si teniu dubtes en la documentació que heu d’aportar abans de 
sol·licitar cita prèvia us poseu en contacte via telefònica per tal que us assessorin i us donin 
hora per a la tramitació. 

- Telèfon: 93 8590003 

- Correu electrònic: st.vicenst@diba.cat  

Com sol·licitar-ho telemàticament: 
Per a tramitar en línia cal que disposeu d’un certificat digital: idCAT, idCAT mòbil, DNI 
electrònic, CERES, … 
Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que 
s’assenyala en l’apartat “Documentació complementària”  
 
Observacions: 
Com obtenir un certificat o identificador digital per a persones: 
(Aquí s’hauria de posar l’enllaç de gestiona) 
IdCATmòbil: 
Us podeu donar d’alta vosaltres mateixos a la web https://idcatmobil.seu.cat 
Només necessiteu el DNI i la targeta sanitària 
Certificat digital idCAT: 
Requereix validar-lo presencialment. Actualment i a causa de la crisi del COVID19 a Osona 
només podeu validar-lo a Consell Comarcal Osona. 
Web idCAT: https://www.idcat.cat 
 
Tramitació electrònica 
Tramitar  https://santvicencdetorello.eadministracio.cat/info.0 
Text RGPD: 

        

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?    

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, CIF P0826500A, amb adreça a la plaça  ajuntament, 6  

, pot contractar amb el delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l'adreça dpd.ajsvtorello@diba.cat 

Amb quina finalitat tractem les dades personals?     

Registre de sol·licituds d'ajuda municipal, avaluació dels casos i resolució. Comunicació als  

interessats        

Quina és la legitimació per al tractament de les 
dades? 

    

mailto:st.vicenst@diba.cat
https://idcatmobil.seu.cat/
https://www.idcat.cat/
https://santvicencdetorello.eadministracio.cat/info.0
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El tractament de les dades es porta a terme per a la prestació dels serveis en compliment   

d'una missió d'interès públic.      

A qui es comuniquen les dades?      

les dades personals es conservaran durant el temps necessari per oferir el servei. S'eliminaran   

seguint el procediment reglamentari que regeix per a les administracions públiques.   

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?    

Qualsevol persona té el dret a saber d'on s'han obtingut les dades, en el cas que no s'hagin   

proporcionat directament, la finalitat a les que es destinen i les cessions que s'hagin efectuat   

o es prevegin efectuar. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades   

el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o   

sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals   

es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En determinades circumstàncies els interessats poden 

sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d'aquestes   

 dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en  

defensa dels seus drets.       

Com es poden exercir o defensar els 
drets? 

     

Es requereix complimentar un model d'instància genèrica que trobareu a la seu electrònica de   

l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, amb el següent link, https://santvicencdetorello.eadministració.ct/info.0 

o presencialment, a les oficines municipals ubicades a la plaça Ajuntament, 6 08571 Sant  

Vicenç de Torelló o per correu electrònic a st.vicenst@diba.cat, caldrà acreditar-ne la identitat  

de la persona interessada.  
 
 

     

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud. 
Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de 
tramitació 
 
Sant Vicenç de Torelló, juny 2020 

 


