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AJUTS A PARTICULARS I EMPRESES DE VILADAMAT EN EL MARC DE L’ESTAT
D’ALARMA PER LA COVID-19

El Ple  de l’ajuntament,  en sessió de data  4 de maig  de 2020,  va acordar  per  unanimitat
l’aprovació de diferents línies d’ajut a particulars i empreses de Viladamat en el marc de l’actual
estat d’alarma. Les línies d’ajut aprovades són: 

1.-  Devolució  del  rebut  d’IBI  Urbana  als  propietaris  d’habitatges  de  Viladamat
actualment en règim de lloguer que hagin exonerat als seus llogaters del pagament del
lloguer durant el termini de vigència de l’estat d’alarma. 

Requisits específics: 

- Propietaris empadronats a Viladamat

- Import màxim de l’ajut: 500,00€

Documentació a presentar: 

- Instància  genèrica degudament  complimentada (www.viladamat.cat – seu electrònica -
tràmits ajuntament – instància genèrica)

- Declaració  responsable  conforme s’ha exonerat  als  llogaters  del  pagament  del  lloguer
durant l’estat d’alarma per la Covid-19

- Còpia del rebut d’IBI Urbana del darrer exercici (2019)

- Número de compte bancari

2.- Devolució de l’import del rebut d’escombraries a titulars que compleixin els requisits
fixats en la Resolució TSF/916/2020, de 28 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria
de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el Capítol III
del Decret Llei 14/2020, de 28 d’abril,  pel qual s’adopten mesures en relació amb el
Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social,
per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i d’adopció d’altres
mesures urgents amb el mateix objectiu. 

Les persones beneficiàries han de complir els següents requisits: 

a) Tenir més de divuit anys

b) Estar empadronat i residir legalment a Viladamat

c) Trobar-se en alguna de les situacions següents:

- Ser  treballador  per  compte  d’atri  i  haver  estat  afectat  per  un  expedient  de  regulació
temporal d'ocupació,d'acord amb els supòsits que preveuen els articles 22 i 23 del Reial
decret  llei  8/2020,  de  17 de març,  de mesures  urgents  extraordinàries  per  fer  front  a
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l'impacte econòmic i social de la COVID-19, o ser fix discontinu inclòs en l'article 25.6, o
bé tenir extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la
crisi sanitària derivada de la COVID-19

- Ser treballador per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir  la seva activitat
econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19

d) Haver patit una reducció involuntària de les rendes del treball o de la seva facturació del
total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix
període de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de
persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi
inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la
data d'inici efectiu del lloc de treball o de l'alta per compte propi, respectivament

e) En el cas dels treballadors fixos discontinus, s'han d'aplicar al compliment dels requisits
les particularitats que tenen per raó de la seva condició.

Documentació a presentar: 

- Instància genèrica degudament complimentada (www.viladamat.cat – seu electrònica -     
tràmits ajuntament – instància genèrica)

- Declaració  responsable  conforme  el  sol·licitant  compleix  els  requisits  d’accés  a  la
prestació i faculta a l’ajuntament per verificar en qualsevol moment la veracitat de les
dades  declarades.  La  inexactitud  o  falsedat  d’aquestes  dades,  a  més  de  ser  causa
d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és causa també de revocació, sens
perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. A fi de
comprovar  el  compliment  dels  requisits,  es  pot  requerir  a  la  persona  sol·licitant  la
presentació de la    documentació addicional que s’estimi necessària

- Còpia del rebut d’escombraries del darrer exercici (2019)

- Número de compte bancari

3.-Ajut directe de 50,00€ per cada membre de la unitat familiar, destinats a l’adquisició
de productes en els comerços locals, a totes les persones que compleixin els requisits
fixats en la Resolució TSF/916/2020, de 28 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria
de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el Capítol III
del Decret Llei 14/2020, de 28 d’abril,  pel qual s’adopten mesures en relació amb el
Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social,
per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i d’adopció d’altres
mesures urgents amb el mateix objectiu. 

Les  persones  beneficiàries  han  de  complir  els  requisits  fixats  per  l’ajut  anterior
(escombraries). 
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Documentació a presentar:

- Instància  genèrica degudament  complimentada (www.viladamat.cat – seu electrònica -
tràmits ajuntament – instància genèrica)

- Declaració  responsable  conforme  el  sol·licitant  compleix  els  requisits  d’accés  a  la
prestació i faculta a l’ajuntament per verificar en qualsevol moment la veracitat de les
dades  declarades.  La  inexactitud  o  falsedat  d’aquestes  dades,  a  més  de  ser  causa
d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és causa també de revocació, sens
perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. A fi de
comprovar  el  compliment  dels  requisits,  es  pot  requerir  a  la  persona  sol·licitant  la
presentació de la    documentació addicional que s’estimi necessària

- Número de compte bancari

La documentació corresponent als ajuts detallats es presentarà a secretaria de l’ajuntament
preferiblement per via telemàtica, a través de la seu electrònica de l’ajuntament (www.viladamat.
cat). 

Aquests ajuts no són excloents. Es pot concorre a més d’una línia d’ajuts.  

Per a qualsevol dubte o consulta,  es poden posar en contacte amb l’ajuntament al telèfon
972788082 o per correu electrònic a l’adreça ajuntament@viladamat.cat. 

 
Viladamat, a 11 de maig de 2020
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