
Fa uns mesos presentàvem un seguit d’ajuts que ac-
tualment tenim a disposició dels habitants del nostre 
municipi. En aquests moments, emprenem una nova 
iniciativa adreçada especialment, a donar suport als 
autònoms i empresaris de casa nostra. 

Els efectes que ha tingut la crisi sanitària de la Co-
vid-19 sobre l’economia són més que evidents a tots 
els nivells. És per això que des d’aquest ajuntament, 
ens volem posar al costat de les persones que han 
patit una sotragada en la seva economia, a causa del 
tancament de les seves empreses o la reducció del 
seu volum de negoci durant l’estat d’alarma. Per fer-
ho, hem dissenyat el Pla de Reactivació Econòmica 
Municipal de Perafort i Puigdelfí 2020, un pla que té la 
voluntat de reactivar l’economia del nostre municipi a 
través de subvencions directes a empresaris i autò-
noms de qualsevol sector econòmic. En aquest fulletó 
us presentem aquesta nova iniciativa consistorial a la 
qual destinarem més de 34.000 euros. 

Des de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, doncs, 
seguim al costat dels nostres veïns i veïnes, en aquest 
cas, per ajudar-los en l’impuls dels seus negocis i de 
la nostra economia local.  

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort Si ets autònom 
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Perafort i Puigdelfí

Pla de Reactivació 
Econòmica Municipal  
de Perafort i Puigdelfí 
per la crisi de la 
Covid-19

Consulta les bases completes 
a l’Ajuntament o al web municipal  

www.perafort.cat

Per a més informació envia un correu electrònic 
a ajuntament@perafort.com 

indicant a l’assumpte 
“Consulta Bases Activitats Econòmiques”

Subvencions 
de fins a 

1.500€



Pla de Reactivació Econòmica 

Municipal de Perafort i Puigdelfí

per la crisi de la Covid-19

L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí 

posa en marxa un programa de 

subvencions directes a empreses i 

autònoms de qualsevol sector, que 

s’hagin vist afectats per la crisi del 

COVID-19. D’aquesta manera, es 

vol donar suport a les iniciatives 

empresarials de casa nostra i ajudar 

a la reactivació de l’economia del 

nostre municipi. Per fer-ho,  

s’ha dotat un fons econòmic 

per import de 34.250 euros.

VALORACIÓ I PUNTUACIONS

S’aplicaran dos criteris de puntuació:

1. Puntuació per % de decrement de la facturació. 
S’acreditarà comparant els ingressos del mes de 
març-abril-maig de 2020 amb els ingressos del mes 
de març-abril-maig de 2019. Per a les empreses 
amb menys d’un any de funcionament, el tant per 
cent es calcularà en relació a la mitjana mensual 
dels mesos anteriors a març-abril-maig de 2020.

BENEFICIARIS

Persones físiques o jurídiques que tinguin 
l’activitat empresarial al municipi o hi estiguin 
empadronades amb anterioritat a la publicació 
d’aquestes Bases i convocatòria. Cal que es 
tracti d’autònoms, comerç menor i empreses, 
amb una plantilla inferior a 15 treballadors que:

- Hagin hagut de tancar la seva activitat 
com a conseqüència de les mesures 
implementades durant l’estat d’alarma.

- S’hagin vist afectades per la baixa activitat, 
encara que no hagin hagut de tancar.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

L’import a concedir a cadascun dels beneficiaris es 
determinarà en relació als punts assignats en la valo-
ració obtinguda. Cada punt tindrà el valor econòmic 
de 40 €, per tant, l’import es calcularà multiplicant els 
punts obtinguts pel valor econòmic del punt. La quan-
tia màxima de l’ajut serà de 1.500 € per establiment 
comercial, negoci o activitat. El pagament de l’ajut 
s’efectuarà mitjançant transferència bancària en el 
compte de l’entitat bancària indicat pel beneficiari.

Aquesta subvenció econòmica és compatible amb 
d’altres que es puguin obtenir.

Exemple de càlcul de subvenció

60 % de decrement de la facturació 20 punts

4 treballadors 15 punts

Total 35 punts

35 punts x 40 € = 1.400€  

CONVOCATÒRIA

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 
21 d’octubre i finalitzarà el 30 de novembre.

La resolució sobre l’atorgament d’aquesta subvenció 
serà adoptada per l’òrgan competent, en el termini 
màxim de 6 mesos.

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds d’ajuts es presentaran al Registre 
General de l’Ajuntament o a través de la Seu electrò-
nica i hauran d’anar acompanyades per la documen-
tació establerta a les bases, per tal d’acreditar, entre 
d’altres, la representativitat de l’empresa.

2. Pel nombre de persones que treballen a l’empresa

25 punts

75% 
> 100%

25 punts

Import màxim =   1.500€

10 > 15 5 > 9 1 > 4 

20 punts

50% 
> 74%

20 punts

15 punts

25% 
> 49%

15 punts

> 25%

L’empresa 
no podrà 
sol·licitar 
aquests 
ajuts

% de decrement

número de treballadors

1 punt    =   40€ 


