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AJUNTAMENT DE LLEIDA
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRENEDORIA
Anunci relatiu de la convocatòria d’ajuts empresarials Covid 19 de la ciutat de Lleida, any 2020
Expedient: 27/2020.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 15 de juliol de 2020, va aprovar la
convocatòria d’ajuts empresarials Covid 19 de la ciutat de Lleida, any 2020.
Aquesta convocatòria es regeix per les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions
establertes en el “Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Lleida 2008-2010”, prorrogat mitjançant
les Bases d’execució del pressupost municipal per al 2020, així com per les Bases generals, aprovades pel
Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 de maig de 2020, i publicades al BOP número 109, del 8 de juny
de 2020, i segons els principis d’igualtat i no discriminació, publicitat, transparència, concurrència
competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
S’obre un termini per a la presentació de sol·licituds de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Podeu consultar les Bases, convocatòria, sol·licituds i annexos a: www.paeria.cat/ajutsempresarialscovid
Lleida
L’alcalde, Miquel Pueyo i París
Convocatòria d’ajuts empresarials Covid 19 de la ciutat de Lleida per a l’any 2020
Primer. Exposició de motius
La Regidoria de Promoció Econòmica i Emprenedoria de l’Ajuntament de Lleida realitza aquesta
convocatòria d’ajuts amb l’objecte d’impulsar la reactivació econòmica i la continuïtat de les activitats
econòmiques del municipi de Lleida que es troben afectades econòmicament com a conseqüència de la
situació excepcional provocada per la pandèmia de la Covid 19.
Neixen amb la vocació de generar recursos que s’avinguin a la nova situació social i econòmica generada
per la propagació de la Covid19 i pel decret d’estat d’alarma posterior que han determinat una paralització
gairebé absoluta de qualsevol tipologia d’activitat que no hagi estat considerada essencial.
Els ajuts també pretenen contribuir a facilitar el retorn a l’activitat a totes aquelles persones empresàries i
petites i mitjanes empreses, que hauran d’adaptar els seus comerços, serveis o iniciatives emprenedores a
la situació que requereixi un nou marc econòmic generat per noves normes de seguretat, sanitat i higiene;
en definitiva servir d’estímul per col·laborar en la tornada al dia a dia empresarial, garantir la durabilitat de
les empreses i els llocs de treball malgrat la crisi i generar, progressivament, un clima de confiança per a
tota la ciutadania.
Per tot això, s’estableix aquesta convocatòria que es regeix per les Bases generals reguladores de la
concessió de subvencions establertes en el “Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Lleida
2008-2010” prorrogat mitjançant les Bases d’execució del pressupost municipal per al 2020, així com per les
Bases específiques, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 29 de maig de 2020 i publicades al
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BOP número 109, del 8 de juny de 2020, i segons els principis d’igualtat i no discriminació, publicitat,
transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l’article 17 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Segon. Quantia dels ajuts
1. L’import total dels ajuts empresarials Covid-19 de la ciutat de Lleida, en aquesta convocatòria de l’any
2020, ascendeix a un total de 150.000,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària 13.4330.47000 de
l’exercici corrent.
2. La quantia de l’ajut serà del 50% del total de la despesa i/o inversió subvencionable, amb un import
màxim de 1.200,00 euros, per persona beneficiària.
3. En el cas de les persones que han estat beneficiàries dels ajuts al teixit empresarials de l’Ajuntament de
Lleida en alguna de les seves tres edicions anteriors corresponents als anys 2017, 2018 i 2019, l’ajut serà
del 30% del total de la despesa i/o inversió subvencionable amb un import màxim de 900,00 euros, per
persona beneficiària.
4. L’import de la subvenció s’establirà, tal i com estableix el punt 2 “Quantia” de les Bases, segons la
puntuació total obtinguda per cada beneficiari/a, d’acord amb els criteris establerts en l’article vuitè
d’aquesta convocatòria. Les quanties es distribuiran de major a menor puntuació fins a la finalització de la
partida pressupostària. En cas d’empat, el criteri de desempat serà per ordre d’entrada al Registre de
l’Ajuntament de Lleida.
Tercer. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. La data de finalització del termini per a la
presentació és farà publica mitjançant els corresponents anuncis.
Quart. Forma de les sol·licituds, lloc i documentació a presentar
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen
aquestes Bases, a través de l’apartat de tràmits de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Lleida
(www.paeria.es/subvencions). La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de
signatura electrònica admesos per la Seu Electrònica.
Si una incidència tècnica impossibilités el funcionament ordinari de la Seu Electrònica, i fins que no es
solucioni el problema, l’Ajuntament de Lleida podrà determinar una ampliació de terminis no vençuts. Donat
el cas, tant la informació de la incidència tècnica com de l’ampliació concreta del termini no vençut, es
publicarà en el tràmit de la Seu Electrònica.
Juntament amb la sol·licitud cal presentar la documentació requerida en l’article 9è de les corresponents
Bases.
Cinquè. Tramitació. Òrgan instructor i comissió avaluadora
L’òrgan instructor serà el Tinent d’Alcalde i Regidor de Promoció Econòmica i Emprenedoria de l’Ajuntament
de Lleida.
La Comissió Tècnica Avaluadora dels ajuts estarà integrada pel personal Tècnic de les regidories de
Promoció Econòmica i Emprenedoria i de Consum, Comerç i Mercats.
Sisè. Termini d’execució de les actuacions
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Es consideraran subvencionables aquelles despeses o inversions realitzades dins el període comprés entre
l’1 d’abril del 2020 i la finalització del termini de presentació de sol·licituds d’aquests ajuts.
Setè. Termini de justificació
El termini de justificació finalitzarà amb el mateix termini en què finalitza el termini de presentació de
sol·licituds dels ajuts.
A excepció, com s’indica a les Bases, punt 9.7 “Documents justificatius i comprovants de pagament de les
despeses i/o inversions”, si en el moment de presentació de la sol·licitud de l’ajut no s’ha presentat els
justificants de pagament, es podran presentar dins el termini de dos mesos posteriors al dia que finalitza el
termini de presentació de sol·licituds.
Vuitè. Criteris de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en consideració els següents criteris:
Criteris
PUNTUACIÓ
Criteri 1: Activitat suspesa pel RD 463/2020, de 14 de març
Activitat Suspesa pel RD
Activitat No suspesa pel RD, però amb reducció facturació entre 90% i 100%
Activitat No suspesa pel RD, però amb reducció facturació entre 75% i 89%
Activitat No suspesa pel RD, però amb reducció facturació entre 50% i 74%
Criteri 2: Nombre de persones treballadores (inclou tant les persones treballadores autònomes com el personal assalariat, i les persones en situació d’ERTE)
6 o més persones treballadores
4 -5 persones treballadores
2 -3 persones treballadores
1 persona treballadora
Criteri 3: Haver rebut, o no, altres prestacions o subvencions d’altres administracions a data de presentació de la sol·licitud
No ha rebut cap altra subvenció o prestació
Ha rebut 1 altra subvenció o prestació
Ha rebut 2 o més subvencions o prestacions
Criteri 4: Disposa de local d’activitat ja sigui a peu de carrer o no
Sí disposa de local afecte a l’activitat
No disposa de local afecte a l’activitat
Criteri 5: Antiguitat de l’activitat que desenvolupa segons el model 036/037
Activitat amb una antiguitat inferior a 6 mesos
Activitat amb una antiguitat d’entre 6 mesos i 1 any
Activitat amb una antiguitat superior a 1 any
Criteri 6: Empresa adherida al Sistema Arbitral de Consum, o pertanyent a alguna associació zonal o entitat sectorial o gremial
Sí
No
Criteri 7: Perfil de la persona sol·licitant o en cas d’una societat compliment mínim per part d’un dels socis
Criteri edat: Persones menors 35 anys o persones de 50 anys o més
Persones amb un grau de discapacitat superior o igual al 33%
Dones en situació de violència de gènere
Estar empadronat al municipi de Lleida
Màxima puntuació

Màxim 10 punts
10
8
6
4
Màxim 10 punts
10
7
5
3
Màxim 10 punts
10
4
1
Màxim 8 punts
8
0
Màxim 9 punts
9
6
3
Màxim 5 punts
5
0
Màxim 8 punts
2
2
2
2
60
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