Ajuntament de La Pobla de Mafumet

APROVACIÓ DEFINITIVA BASES SUBVENCIONS A AUTÒNOMS I PETITES
EMPRESES DE MENYS DE 10 TREBALLADORS PER COMPENSAR LES
PÈRDUES ECONÒMIQUES PROVOCADES PEL COVID-19.
| https://dipta.cat/ebop/

El Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, en sessió de data 29 d’abril de 2020,
va aprovar inicialment de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions
adreçades a autònoms i petites empreses de menys de 10 treballadors per compensar
les pèrdues econòmiques provocades per l’aparició del Covid-19.

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADREÇADES
A AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES DE MENYS DE 10 TREBALLADORS PER
COMPENSAR LES PÈRDUES ECONÒMIQUES PROVOCADES PER L’APARICIÓ
DEL COVID-19.
1. OBJECTE.
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment d’atorgament d’ajuts als
treballadors autònoms (persones físiques o jurídiques) i a les petites empreses de
menys de 10 treballadors amb domicili a la Pobla de Mafumet, per tal de compensar
les pèrdues econòmiques provocades per la crisi sanitària ocasionada per l’aparició
del COVID-19.
La finalitat és ajudar als autònoms/empresaris que, com a conseqüència de les
mesures adoptades pel Govern, han vist afectada la seva activitat.
Es fa referència especialment a aquelles petites empreses de menys de 10
treballadors o treballadors autònoms persones físiques o jurídiques que hagin cessat o
vist reduïda la seva activitat degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.
2. AJUT
Es preveu un ajut únic a treballadors autònoms i petites empreses de menys de 10
treballadors.
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L’acord i les bases que es publiquen íntegrament en el present anunci s’han sotmès al
tràmit d’informació pública, al BOPT de data 6 de maig de 2020, sense que s’hagin
presentat al·legacions en aquest període en els termes que consten al certificat obrant
a l’expedient, per la qual cosa, de conformitat amb allò previst a l’apartat Quart de
l’acord abans esmentat, aquestes han estat aprovades definitivament de manera
automàtica, quedant aprovada simultàniament la convocatòria i quedant obert el
període de presentació de les sol·licituds des de l’endemà de la publicació de
l’aprovació definitiva de les Bases al BOPT o a partir de l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria a la BDNS si aquesta fos posterior.
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ANUNCI

Ajuntament de La Pobla de Mafumet
L’ajut va adreçat a:
Aquells treballadors autònoms o empreses de menys de 10 treballadors que hagin
cessat o bé que hagin vist reduïda la seva activitat , a conseqüència de l’aplicació del
citat Reial Decret 463/2020.
| https://dipta.cat/ebop/

3. PERSONES BENEFICIÀRIES I REQUISITS.
Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions els treballadors autònoms
persones físiques o jurídiques i les petites empreses de menys de 10 treballadors, que
desenvolupessin una activitat comercial i/o de serveis el mes de febrer, i que reuneixin
els següents requisits:

En el cas d’autònoms que formin part d’una comunitat de béns o altres formes
societàries, només podrà sol·licitar la subvenció un dels socis, acreditant-ho de forma
fefaent.

A la data de la sol·licitud, les persones físiques o jurídiques sol·licitants hauran de
reunir els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions per a resultar beneficiaris d'una subvenció. En aquest sentit, els
beneficiaris hauran d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries amb l’Estat i la Generalitat/ la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social, així
com amb aquest Ajuntament.
No podran ser beneficiaris les empreses que tinguin un contracte de serveis amb
l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet.
4. SOL·LICITUDS.
Les sol·licituds d’ajuts es presentaran mitjançant model normalitzat, que inclourà les
corresponents declaracions responsables, al Registre General de l’Ajuntament de la
Pobla de Mafumet, de forma telemàtica a través de la Seu electrònica del web
municipal www.poblamafumet.cat, degudament signades pel titular o persona que
exerceixi la representació legal de l’empresa, i adjuntant la documentació que sigui
requerida en la Base sisena.
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Els ajuts estan limitats a un ajut per establiment o per autònom.
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a) Tenir el domicili fiscal a la Pobla de Mafumet o, en cas que el domicili estigui
en una altra població, que tinguin establiment obert al públic en aquest
municipi.
b) Per autònoms empadronats a la Pobla de Mafumet.
c) Poder justificar una despesa i pagament a partir de l’1 de març (la generació de
la despesa ha d’esser del mes de març) i mesos successius en els següents
conceptes: Salaris, despeses Seguretat Social, lloguers on està ubicat
l’establiment, factures de llum de l’establiment i despeses fixes derivades de
l’activitat etc. i sempre que es superi l’import de la subvenció. A títol enunciatiu i
no exhaustiu no es podran justificar els pagaments dels impostos, etc.
d) Aportar la Relació Nominal de Treballadors (RNT) i el document de Relació de
liquidació de cotitzacions (RLC) del mes de febrer per acreditar que l’empresa
te menys de 10 treballadors.

Ajuntament de La Pobla de Mafumet

| https://dipta.cat/ebop/

Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència, incoherència o hi
manca algun document necessari per a la concessió de l’ajut, l’Ajuntament
requerirà a l a p e r s o n a interessada per tal que en el termini de 10 dies completi
o esmeni la seva petició. Si en aquest termini no es produeix l’esmena o no
s’aporta la documentació sol·licitada, s’entendrà que desisteix de la petició i
s’arxivarà sense més tràmits.
El model de sol·licitud es trobarà a disposició dels interessats a l’Ajuntament de la
Pobla de Mafumet i a la seva seu electrònica ( http://poblamafumet.eadministracio.cat).
La presentació de la sol·licitud de la subvenció comporta l’acceptació de les presents
bases i de les condicions fixades per a la seva aprovació.

-

Memòria on s’expliqui com han vist reduïda la seva activitat (aquest document
no es necessari quant hagin cessat en l’activitat)

-

Fotocòpia del DNI/CIF i del representant, si s’escau. En cas d’actuar
mitjançant representant, a més, documentació acreditativa de la representació.

-

Document acreditatiu d’estar donat d’alta al corresponent règim de la SS i/o
cens d’obligats tributaris.

-

Document acreditatiu que està al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (aquest document s’afegirà d’ofici).

-

Certificat conforme no té deutes amb la hisenda municipal (aquest
document s’afegirà d’ofici).

-

Certificat de titularitat bancària on realitzar l’ingrés de l’import de la subvenció, o
document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri el titular i les
dades bancàries completes.

-

Documents justificatius de la despesa i pagament a comptar de l’1 de març (la
generació de la despesa ha d’esser del mes de març) en els següents
conceptes: Salaris, despeses Seguretat Social, lloguers on està ubicat
l’establiment, factures de llum etc i sempre que es superi l’import de la
subvenció. A títol enunciatiu i no exhaustiu no es podran justificar els
pagaments dels impostos, la compra de material etc.

-

Aportar la Relació Nominal de Treballadors (RNT) i el document de Relació de
liquidació de cotitzacions (RLC) del mes de febrer per acreditar que l’empresa
té menys de 10 treballadors.

-

Qualsevol altra documentació específica que pugui ser requerida per a la
correcta valoració de la sol·licitud.
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La documentació obligatòria a acompanyar amb la sol·licitud de la subvenció és la
següent:
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5. DOCUMENTACIÓ.

Ajuntament de La Pobla de Mafumet
-

Certificat d’empadronament (aquest document s’afegirà d’ofici).

6. CONVOCATÒRIA I TERMINI DE PRESENTACIÓ.

| https://dipta.cat/ebop/

Amb la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província un
cop hagin estat aprovades definitivament, s’entendrà realitzada la convocatòria per
aquest exercici 2020 i obert el període de presentació de sol·licituds, que s’iniciarà
el dia següent de la seva entrada en vigor i finalitzarà el dia 30 de novembre i
sempre amb el límit de la partida pressupostaria.
Per a successius exercicis caldrà convocatòria específica per a sol·licitar els ajuts
regulats a les presents Bases, essent que el termini per a presentar les sol·licituds
serà el que s’estableixi a la respectiva convocatòria.

La quantia màxima de l’ajut per cessament o reducció de l’activitat empresarial per
l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, serà de 3.000 euros.
En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d’activitats empresarials
ubicades en més d’un establiment, només podrà sol·licitar un ajut per un d’ells.
En cas que en un mateix establiment es desenvolupin activitats comercials i/o de
serveis diverses i amb afectacions diferents per l’aplicació del Reial Decret 463/2020,
es podrà sol·licitar un sol ajut per establiment.

Presentada la sol·licitud amb la documentació relacionada a l’apartat anterior,
aquesta serà informada pels serveis administratius municipals, tot verificant si
l’actuació és susceptible o no de rebre l’ajut amb comprovació del compliment de les
condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció. Així
mateix, s’avaluaran les sol·licituds d’acord amb els criteris, les formes i les prioritats
establertes a la convocatòria o normes reguladores.
A la vista dels informes emesos, l’òrgan municipal competent resoldrà l’atorgament
de la subvenció. En cas de denegació de l’ajut sol·licitat es dictarà també la
corresponent resolució degudament motivada.
El termini per a resoldre l’atorgament de l’ajut serà de 3 mesos comptats a partir
del dia següent a la presentació de la corresponent sol·licitud, transcorreguts els
quals sense haver notificat cap resolució expressa, aquella s’entendrà
desestimada.
Les subvencions es concediran per ordre d’entrada de la sol·licitud, sempre que la
documentació aportada sigui completa i correcta, fins a esgotar el màxim de la
partida pressupostària assignada.
Els pagament dels ajuts es farà efectiu als beneficiaris mitjançant transferència
bancària al número de compte que hagin comunicat en la seva sol·licitud, una vegada
s’hagi justificat per la persona interessada les condicions establertes a la convocatòria
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8. TRAMITACIÓ I ATORGAMENT.
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7. QUANTÍA DELS AJUTS.

Ajuntament de La Pobla de Mafumet
i per l’Ajuntament s’hagi comprovat el compliment dels requisits establerts en aquesta.
9. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ.

| https://dipta.cat/ebop/

Aquest ajut admetrà un màxim de tres pagaments a compte, prèvia justificació de la
despesa, per l’import justificat, una vegada concedida la subvenció.
10. COMPATIBILITATS.

11. PROTECCIO DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679,
de 27 d’abril, les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb els principis
de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa en matèria de protecció de
dades, éssent el responsable del tractament l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, qui
les tractarà amb la finalitat per a la qual han estat recollides.
12. REVISIÓ D’ACTES.

L’Ajuntament pot modificar o fins i tot revocar els ajuts i subvencions concedits per
alteració substancial de les condicions que en motivaren el seu atorgament.
L’incompliment total o parcial dels objectius de la subvenció, la falsedat de les
dades o la no presentació dels justificants corresponents podrà donar lloc al
reintegrament de la subvenció percebuda de conformitat amb allò establert a
l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El beneficiari pot renunciar a la subvenció i queda alliberat del compliment de les
càrregues i condicions que se li hagin imposat. La renúncia es podrà realitzar en
qualsevol moment i previ al pagament de l’ajut atorgat, preferiblement, en el
moment de la notificació de la concessió. En cas que la renúncia es produeixi un cop
efectuat el pagament, el beneficiari haurà de procedir al reintegrament de la
quantitat percebuda.
L’obligació de satisfer la subvenció esdevé nul·la de ple dret si l’acte que la va
atorgar es va dictar sense la cobertura pressupostària corresponent.
13. DRET SUPLETORI.
Per tot allò no previst en aquestes bases, regirà el que disposa la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei de subvencions, els articles 118 i
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La revisió d’ofici s’efectuarà quan l’òrgan competent tingui coneixement de
circumstàncies susceptibles de modificar el dret als ajuts.
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Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut d’una altra administració o
organisme públic o privat rebut pel mateix concepte, a excepció que per cada
convocatòria específica l’Ajuntament decideixi el contrari, mitjançant les modificacions
corresponents. Tot això sens perjudici de l’obligatorietat de que els beneficiaris
comuniquin aquella circumstància a l’Ajuntament tant bon punt en tinguin coneixement.

Ajuntament de La Pobla de Mafumet
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels en locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, i la resta de normativa aplicable en matèria de foment i
promoció de les activitats socials i econòmiques.
14. ENTRADA EN VIGOR.
| https://dipta.cat/ebop/

Les presents bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al
BOP de Tarragona i s’aplicaran a partir d’aquella data i mentre no es modifiquin o
deroguin expressament.

La Pobla de Mafumet, a la data de la signatura electrònica.
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El Secretari-Interventor, Josep González Escoda

