
   
 

   
 

AJUNTAMENT DE LLEIDA  
AJUTS EMPRESARIALS COVID-19 DE LA CIUTAT DE LLEIDA ANY 2020  

 
L’Ajuntament de Lleida, ha publicat avui dia 20 de juliol la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts per 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. 
 
Quadre resum de les principals característiques: 

AJUNTAMENT DE LLEIDA: AJUTS EMPRESARIALS COVID-19 

OBJECTIU 

Impulsar la reactivació econòmica i la continuïtat de les activitats 
econòmiques del municipi de Lleida afectades econòmicament com 
a conseqüència de la situació excepcional provocada per la 
pandèmia de la COVID-19.   

PERSONES 
BENEFICIÀRIES 

Les persones treballadores autònomes i empreses afectades per la 
situació de crisi ocasionada per la COVID-19, quan es doni alguna 
d’aquestes situacions: 

• Haver suspès l’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,  o bé, 

• Activitats amb obertura al públic permesa, que acreditin 
una reducció mínima del 50% de la seva facturació el 2n 
trimestre del 2020 respecte al 2n trimestre del 2019, o bé, 
respecte a la mitjana de la facturació dels mesos anteriors 
en el cas d’antiguitat inferior a un any. 

• Trobar-se l’activitat en situació d’alta en el moment 
d’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma.  

• Que l’activitat de l’empresa tingui domicili social en el 
municipi de Lleida segons model 036 o 037 d’Hisenda. 

• Tenir una facturació de menys de 300.000 € en cadascun 
dels darrers 3 exercicis. 

Un mateix beneficiari no pot presentar més d’una sol·licitud en 
aquests mateixos ajuts. 

ACTIVITATS EXCLOSES  

Les activitats del sector turístic determinades en la Llei 13/2002 de 
21 de juny, de Turisme de Catalunya i també les activitats de 
l’hostaleria i la restauració. 
PROPERAMENT sortirà una convocatòria específica per a aquestes 
activitats. 
 

QUANTIA DE L’AJUT 

  
• La quantia de l’ajut serà del 50% del total de la despesa i/o 

inversió subvencionable, amb un import màxim de 1.200€ 
per persona beneficiària.  

 
• Les persones que han estat beneficiàries dels Ajuts al Teixit 

Empresarial de l’Ajuntament de Lleida en alguna de les 
seves tres edicions anteriors (anys 2017, 2018 i 2019), en 



   
 

   
 

aquests casos l’ajut serà del 30% del total de la despesa i/o 
inversió subvencionable amb un import màxim de 900€ per 
persona beneficiària.  

DESPESES 
SUBVENCIONABLES 

Despeses corrents: quota autònoms; quotes del lloguer del local, i 
en cas d’adquisició del local quotes de la hipoteca; quota de 
préstecs obtinguts per a finançar l'activitat; leasing o rènting de 
béns immobles i/o béns mobles vinculats directament amb 
l’activitat. 

Despeses inversions per a l’adaptació del local i les instal·lacions 
per aplicar mesures preventives i de seguretat per garantir la 
protecció de les persones treballadores i la ciutadania en general 
front a l’exposició de la Covid-19. 
No inclou material fungible com: mascaretes, guants, solucions 
hidroalcohòliques i Epis  
Inversions i/o despeses per a la transformació digital de les 
empreses per fomentar la incorporació de noves tecnologies 
digitals creant estratègies que integrin venda física i online. Inclou 
aquelles accions que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els 
següents àmbits: presència a internet, xarxes social, comerç 
electrònic, màrqueting digital, digitalització de l’empresa i 
adquisició d’equips informàtics. 

PERIODE D’EXECUCIÓ S’acceptaran aquelles despeses/inversions realitzades des de l’1 
d’abril 2020 i el 30 de juliol de 2020. 

TERMINI DE 
PRESENTACIÓ DE 
SOL·LICITUDS 
I LLOC 

 
Termini de presentació: Del 21 al 30 de juliol de 2020 
 
Les sol·licituds només es poden presentar de manera telemàtica a 
través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida:  
www.paeria.cat/ajutsempresarialscovid 
  

 

http://www.paeria.cat/ajutsempresarialscovid

