AJUTS DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA PER A EMPRESES DE
BALAGUER AFECTADES PER LA COVID-19
Núm. Reg. 3481. BOP. 17-06-2020

En data 15 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Balaguer ha aprovat les bases
reguladores inicials per a la concessió d’ajuts per impulsar la reactivació econòmica i
la continuïtat de les activitats empresarials del municipi de Balaguer, que s’han vist
afectades per la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19.

BENEFICIARIS

Autònoms i empreses afectades per la crisi de la COVID-19.

INCOMPATIBILITATS

Amb altres ajuts que es puguin sol·licitar per les mateixes
causes a l’Ajuntament de Balaguer.

CONDICIONS

• Activitat amb domicili social, o en el seu defecte el
domicili fiscal, a Balaguer.
• Reducció mínima del 50 per cent de la facturació durant
el segon trimestre de l’any 2020 respecte el mateix
trimestre de l’any 2019, o bé, respecte a la mitjana dels
mesos anteriors en cas d’antiguitat inferior a un any.
• Que, en el moment de la declaració de l’estat d’alarma,
els autònoms estiguessin en situació d’alta al RETA, i en
el cas de les societats, legalment constituïdes i
desenvolupant la seva activitat.

EXCLUSIONS

• Haver facturat a partir de 150.000 euros a l’exercici 2019.
• Mantenir deutes amb l’Ajuntament de Balaguer, la
Hisenda Pública, o la Tresoreria de la Seguretat Social.

QUANTIA

Ajut màxim de 1.000 euros per beneficiari.

CONCEPTES
SUBVENCIONABLES

• Despeses corrents de l’activitat i inversions en l’adaptació
de mesures de seguretat per garantir la protecció front la
COVID-19, efectuades a partir del 14 de març de 2020.
• No es considerarà subvencionable el material fungible
com mascaretes, guants, solucions hidroalcohòliques,
EPIs, ...

PRESENTACIÓ

De forma telemàtica mitjançant el formulari específic
disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Balaguer.

Restem a la vostra disposició.

Josep A. Simó Anglès
Advocat
Soci - Director Àrea Laboral i S. Social

Balaguer, juny 2020

