
Actualitzat a 7 /10/2020 

 

39. Subvencions per a la transformació 
digital del comerç i la restauració de 
Mataró.(Ajuntament de Mataró)

 
Objecte:  

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, a 
aquells titulars d’establiments comercials ( de Serveis o assimilats) i de 
restauració de Mataró, ja siguin autònoms, micro empreses o petites empreses, 
que portin a terme projectes o accions de transformació digital en la seva activitat 
durant el 2020. 

 

Beneficiaris i requeriments  

a)Els autònoms, micro empreses o petites empreses, titulars d’establiments 

comercials ubicats a Mataró, que es corresponguin amb els següents formats: 

• Establiments comercials individuals de venda al detall 

• Establiments individuals que prestin algun dels següents serveis assimilats: - 
Tallers i serveis de reparacions mecànics - Serveis fotogràfics i audiovisuals - 
Copisteries i arts gràfiques - Neteja i reparació de calçat – Sargit i reparació de roba 
- Agències de viatges detallistes - Tintoreries i bugaderies - Perruqueries, salons 
d’estètica i bellesa - Servei de menjar preparat i càtering - Bars i restaurants i 
qualsevol servei adreçat a les persones i/o empreses que compleixin els requisits 
establerts en les bases de la convocatòria. 

• Parades de mercats públics i privats. 

Es consideraran micro i petita empresa, aquelles empreses que compleixin els 
criteris recollits a  l’Annex  I  del  Reglament  UE  número  651/2014,  de  la  
Comissió,  sobre  la  definició  de microempreses,  petites  i  mitjanes  empreses,  
segons  el  qual  tenen  la  consideració  de microempresa, les  empreses  que ocupen  
a menys  de 10 persones  i el seu  volum de negoci anual o el seu balanç general 
anual no excedeix de 2.000.000 €; i petita empresa, les empreses que ocupen a 
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menys de 50 persones i el seu volum de negoci anual o el seu balanç general anual 
no excedeix de 10.000.000 €. 

b)Aquests establiments comercials, de serveis a les persones i de restauració 
hauran de disposar de local comercial amb venda i/o prestació de servei directa 
al públic 

c) Les condicions i requisits exigibles als beneficiaris,  són les següents: 

•En cas de ser persona jurídica, estar legalment constituïda i activa. En cas de ser 
persona física, complir amb els requisits legals per poder exercir una activitat 
professional. 

•Trobar-se en possessió dels permisos necessaris per exercir l’activitat. 
L'Ajuntament podrà comprovar que l'establiment disposa dels permisos 
corresponents a l'activitat, així com podrà sol·licitar documentació addicional que 
consideri oportuna per constatar la documentació aportada. 

•Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de 
Mataró. 

•Acreditar, amb anterioritat a l'atorgament definitiu de la subvenció, que es troba 
al corrent de les seves obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb 
l'Ajuntament de Mataró i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com 
també amb la Seguretat Social. 

 •No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició 
de beneficiari / beneficiària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions (BOE número 276, de 18.11.2003). 

 •No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències 
fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per 
raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d' igualtat efectiva 
de dones i homes. 

•Complir amb la normativa comunitària relativa de les ajudes de “minimis” 
(Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels 
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea), que estableix 
que l’import total dels ajuts que es puguin rebre no podrà superar la quantia de 
200.000 € en un període de tres exercicis fiscals. Aquest límit s’aplicarà a tots els 
ajuts de “minimis” percebuts per la persona beneficiària, sigui quina sigui la seva 
procedència, forma i l’objecte dels mateixos. 

•Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Mataró, una activitat lícita que no 
suposi discriminació, atempti contra la dignitat i la igualtat de les persones, 
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fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que 
siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes. 

•Complir amb el requisit que l’import de la subvenció ha de ser d’una quantia 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajuts públics o 
privats, nacionals o internacionals, no superi el cost de l’activitat que ha de 
desenvolupar el beneficiari. 

•Que la persona que subscriu la sol·licitud disposa de facultats de representació 
de l’empresa. 

 

Actuacions subvencionables  

 

Serà subvencionable aquella despesa que respongui de manera indubtable a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada i que es realitzi dins de 2020. 

 Serà subvencionable la despesa per serveis prestats per empreses externes. En 
cap cas seran subvencionables els impostos indirectes ni els impostos sobre la 
renda i el cost del personal fix i eventual a càrrec de la persona física o jurídica. 

Les despeses subvencionables es classifiquen en dos tipus d’accions que no són 
excloents entre sí: 

1. Accions de comunicació i màrqueting: 

Contractació de serveis de comunicació digital per a: 

- Creació o remodelació del lloc web. 

- Creació, publicació i gestió de continguts pel web 

- Creació i gestió de perfils comercials a les xarxes socials. 

- Instal·lació i configuració d'eines d'analítica de dades pel web / xarxes  

          socials 

- Creació i publicació de butlletins informatius (newsletters). 

- Adaptació del web al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 

Contractació de serveis de màrqueting digital per: 

- Elaborar un pla de màrqueting digital. 

- Crear campanyes de publicitat on-line 

- Serveis de posicionament a cercadors. 
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2.Accions de venda online, gestió de clients i del punt de venda: 

 

Contractació de serveis per a la transformació de l’empresa en negoci online: 

 

-Creació de continguts digitals corresponents als productes oferts per incloure’ls 
en plataformes de venda online. 

-Subscripció a plat formes de venda online (marketplaces o webs i apps de 
venda online), gestió i publicació del catàleg de productes. 

-Implementació de sistema de venda online propi. Gestió del catàleg de 
productes, contractació d’operadors logístics i distribució, creació i implantació 
de passarel·les de pagament. 

 

Digitalització dels processos de l’establiment o punt de venda: 

 

-Implementació i integració de sistemes d’informació de l’establiment: 

-Sistema de gestió de clients (CRM) 

-Sistemes de cartelleria digital (digital signage) amb gestió de continguts i 
analítica de dades. Implantació de software i hardware de cartelleria i 
digitalització de continguts i productes de l'establiment 

-Sistemes de gestió informatitzada: Software i hardware de terminal al punt de 
venda connectat a Internet i de terminal de cobrament automàtic. 

-Sistema de gestió de magatzem (control d´estocs) 

-Sistemes de fidelització de clients connectat a Internet. 

-Digitalització de l’experiència de compra a l’establiment 

 

 

Quantia de les subvencions 

 

La quantia de la subvenció serà del 50% del cost total de projecte o accions 
(despesa subvencionable), amb un màxim de 3.000 euros per sol·licitud. 

Serà compatible amb altres procedents, qualsevol que sigui la seva naturalesa o 
l’Administració o entitat que les concedeixi, sempre i quan no es superi el cost total 
de l’activitat a desenvolupar. 
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Termini  

El termini de presentació de les sol·licituds per a l’exercici 2020 serà des del dia 18 

de novembre fins el 9 de desembre de 2020, ambdós inclosos. 

 

 

Procediment de sol·licitud  

La sol·licitud s'haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica 

de l’Ajuntament de Mataró mitjançant el model d'instància normalitzat. 

En qualsevol cas, aquelles persones que no disposin d’identificació electrònica 

hauran de contactar amb el Servei d’Atenció Ciutadana mitjançant cita prèvia 

obligatòria, a través del web municipal www.mataro.cat o a través del telèfon 

gratuït 010. 

Totes les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació: 

1) Formulari de sol·licitud degudament complimentat i signat, que inclourà una 

declaració responsable relativa al compliment dels requisits, entre d’altres 

qüestions. 

2) Fitxa normalitzada que haurà d’indicar, de forma expressa: 

 

 Breu memòria del projecte pel qual es sol·licita la subvenció que inclourà, 

necessàriament, els següents aspectes: Antecedents i justificació, objectius, 

programa previst, calendari d´accions i cost total del projecte. Cal indicar 

el tipus d’establiment i tipus de servei que presta, i la seva justificació com 

a despesa segons l’objecte d’aquesta convocatòria i l’import de la 

subvenció sol·licitada. 

 Pressupost que inclogui el NIF, les dades socials (adreça, telèfon i correu 

electrònic), descripció del servei i detall dels imports. En cas que a la data 

de presentació ja s’hagi realitzat el pagament de la despesa es podrà 

adjuntar la factura 

3) Las persones treballadores autònomes hauran d’acreditar: 

 DNI 

 Alta a la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors autònoms o a 

la Mútua de previsió social corresponent a la data de presentació de la 

sol·licitud. 

 Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, model 036 o 037, o, en el cas 

de Mutualistes, documentació equivalent. 

https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13822&lang=ca&entity=1093
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Als efectes de determinar la condició de micro o petita empresa sol·licitant, en el 

seu cas, es presentarà: 

 CIF de l’empresa 

 Documentació justificativa de la declaració de l’Impost de Societats del 

darrer exercici tancat. En el cas d’empreses de nova creació, previsió de 

balan i compte de resultats del primer any de funcionament. En cas 

d’empreses subjectes al règim fiscal d’atribució de rendes, Declaració de la 

Renda de l’any anterior. 

 Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’activitat que es realitza 

a Mataró. 

 Escriptura de constitució de l’empresa sol·licitant i les seves modificacions 

posteriors degudament registrades al Registre Mercantil. 

 Documentació justificativa a efectes de comprovació del nombre de 

treballadors de la sol·licitant (RNT i RLC) del mes de desembre de l’exercici 

immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud, o qualsevol altre 

document que acrediti aquesta circumstància. 

 4) Caldrà comunicar un número de compte corrent (IBAN) on s’hagi d’ingressar 

l’atorgament de l’ajut. 

5) En el seu cas, documentació vàlida en dret, que acrediti de manera fefaent la 

representació legal. 

6) Els sol·licitants hauran d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les 

seves obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat, la Seguretat Social i 

l’Ajuntament de Mataró. 

Serà suficient la declaració d’estar assabentat que l’Ajuntament consultarà d’ofici 

les dades i documents disponibles en altres administracions per a comprovar la 

veracitat de les dades aportades. La persona sol·licitant podrà exercir el seu dret 

d’oposició d’acord a la Política de privacitat informada a la pròpia petició. 

 

 

Més informació 

Bases reguladores per a l’otorgament de les subvencions per a la transformació 

digital del comerç i la restauració de Mataró amb motiu de l’impacte econòmic de la 

COVID-19  

Per a més informació els interessats es poden adreçar al correu comerc@ajmataro.cat. 

 

https://bop.diba.cat/temp/10_022020014928.pdf
https://bop.diba.cat/temp/10_022020014928.pdf
https://bop.diba.cat/temp/10_022020014928.pdf
mailto:comerc@ajmataro.cat
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