L’esmentat expedient es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en l’e -tauler
d’anuncis de l’Ajuntament. En cas de no presentar-se al·legacions en el període d’exposició
pública, les bases i la convocatòria quedaran definitivament aprovades.

“SEGONES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS AL COMERÇ, LA
RESTAURACIÓ I ALTRES ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC PER TAL D’AFAVORIR L’ACTIVITAT
ECONÒMICA MUNICIPAL I PALIAR L’IMPACTE DERIVAT DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL
COVID-19”

Primera. Objecte

https://bop.diba.cat

Les bases, amb la corresponent convocatòria, foren publicades en el BOP de Barcelona, al e-tauler i
al web municipal, i varen resultar adjudicataris dels ajuts, un cop tramitat tot el procediment, únicament
dos comerços/establiments del municipi.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per la qual cosa, vist el resultat de l’anterior convocatòria i que no s’han exhaurit tots els fons destinats a
les subvencions proposades, a fi d’arribar al major número possible d’afectats sigui quina sigui la seva
posició en el teixit econòmic de Subirats, es proposa una segona onada d’ajuts a tots aquells que no
en van poder gaudir en la primera convocatòria, bé per no arribar a temps, bé per desconeixement, bé

B

En sessió de 7 d’octubre de 2020 la Junta de govern Local de l’Ajuntament de Subirats va aprovar
inicialment les bases i la convocatòria dels ajuts econòmics al comerç, la restauració i altres
establiments oberts al públic per tal d’afavorir l’activitat econòmica municipal i pal·liar l’impacte
derivat de la crisi sanitària ocasionada pel covid19.
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Tanmateix s’aprova la segona convocatòria per a la concessió per concurrència competitiva dels
ajuts assenyalats, d’acord amb les bases aprovades, i s’estableix que el període de presentació de
sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al
BOP.
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Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Subirats pres en sessió de 10 de novembre
de 2021, s’aproven unes segones bases reguladores dels ajuts econòmics al comerç, la restauració
i altres establiments oberts al públic per tal d’afavorir l’activitat econòmica municipal i pal·liar
l’impacte derivat de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.
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Ajuntament de Subirats
Plaça de l’1 d’octubre, s/n
08739 – Sant Pau d’Ordal
(Subirats)
Tel. 93 899 30 11

Aquestes bases es varen aprovar com a conseqüència de les mesures excepcionals adoptades pel
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que provocaren que moltes activitats econòmiques es
veiessin obligades a suspendre la seva activitat o a reduir dràsticament la mateixa.
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moment, no genera cap dret a l’obtenció d’ajuts en anys posteriors, i no es pot al·legar com a
precedent.

2. La concessió de l’ajut està condicionat al compliment de les finalitats d’interès general
esmentades i de les condicions específiques descrites en el punt tercer d’aquestes bases.

3. L’atorgament de l’ajut regulat en aquestes bases es regeix pels principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

4. Aquestes bases són regulades per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions,
per les Bases d’execució del Pressupost municipal, per l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Subirats, publicada en el BOP de Barcelona de 28 de juliol de 2017, i per la
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1. L’ajut regulat en aquestes Bases té caràcter voluntari i eventual, és lliurament revocable en tot
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Segona. Règim jurídic

https://bop.diba.cat

A

per manca d’algun document que no es va poder aportar, proposant-se tanmateix eliminar el requisit
de tenir el domicili fiscal a Subirats i que es demanava en la primera convocatòria, precisament amb la
intenció d’arribar al major nombre de possibles beneficiaris.

Tercera. Beneficiaris
Podran accedir a aquest ajut els autònoms, micropymes

i pymes que compleixin tots els

següents requisits, segons es tracti d’un professional autònom o d’una pyme o micropyme, i que no
hagin resultat beneficiaris d’un ajut en l’anterior convocatòria:
1-

En el cas d'una activitat econòmica desenvolupada per professional autònom:
a) Estar afiliat i en situació d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma mitjançant el

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el règim especial de la Seguretat Social dels
treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels
Treballadors de la Mar o, si s'escau, en una de les mutualitats substitutòries de l'RETA.
b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial
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5. L’òrgan competent per concedir l’ajut econòmic és la Junta de Govern Local.

Data 22-11-2021

normativa establerta en la Llei de bases de règim local.

Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència de l'entrada
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competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret.
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en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la facturació des
de l'inici de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020 fins el 23 de maig del 2020, d'almenys un 75

a) Que no se superin els límits que estableix l'article 257.1 de Reial Decret Legislatiu 1/2010, de
2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.
b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats
competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret.
c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència de l'entrada
en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la facturació des
de l'inici de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020 fins el 23 de maig del 2020, d'almenys un 75
per cent, en relació amb la facturació del mateix període referit a l'any anterior.
d) Que tinguin un local de concurrència pública per a desenvolupar l´activitat que s´hagi vist
tancat a causa de la crisis sanitària del Covid-19.
e) Que el seu centre de treball es trobi emplaçat al terme municipal de Subirats, encara que el
seu domicili fiscal estigui en altre municipi.

3- Acreditació dels requisits.
El compliment dels requisits establerts als apartats 1 i 2, s'ha d'acreditar mitjançant la presentació
de la següent documentació:
a) La reducció d'activitat s'acreditarà inicialment mitjançant la presentació d'una declaració
responsable en la qual, d'acord amb la informació comptable i d'ingressos i despeses, es faci constar
la reducció de la facturació en el període comprès des de l'inici de l'entrada en vigor de Reial Decret
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En cas d'una activitat econòmica desenvolupada per una micropyme o pyme:

Pàg. 3-7

2-

CVE 202110139561

e) Que el seu centre de treball es trobi emplaçat al terme municipal de Subirats, encara que el
seu domicili fiscal estigui en altre municipi.

Data 22-11-2021

a causa de la crisis sanitària del Covid-19.
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d) Que tingui un local de concurrència pública per a desenvolupar l´activitat que s´hagi vist
tancat

A

per cent, en relació amb la facturació del mateix període referit a l'any anterior.

463/2020 fins el 23 de maig del 2020 en, al menys, un 75 per cent. En tot cas, quan l'ajuntament ho

b) La suspensió d'activitat, s'ha d'acreditar mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de
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B

requereixi, s'haurà de mostrar els llibres comptables per acreditar la reducció de l'activitat.
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l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base

supera els 10 milions d'euros.
Micropyme: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual
que no supera els 2 milions d'euros.

4.- L’activitat econòmica desenvolupada pels professionals autònoms, pymes i micropymes ha d’estar
compresa obligatòriament dins d’alguns dels apartats següents:
A)Bars, cafeteries i Restaurants
B)Hotels, Fondes, Pensions
C) Perruqueries, Locals No alimentació
D) Locals Alimentació

Quarta. Import de l’ajut
1.L´import màxim dels ajuts serà:
A)Bars, Cafeteries i Restaurants
Fins a 50m2..........160€
De 51m2 a 100m2.......240€
De 101 m2 a 200m2.....400€

De 201 m2 a400m2........ 600€
De + 400m2................1.050€

https://bop.diba.cat

Pyme: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no
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mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat:
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de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el

Data 22-11-2021

categoria de micropyme i pymes, segons l'annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió,
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Als efectes d'aquestes bases reguladores només podran ser beneficiàries les incloses dins la

A

de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

B)Hotels, Fondes, Pensions

De 11 a 20 llits............120€
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Fins a 10 llits...............95€
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De 21 a 50 llits...........240€

Perruqueries................55€
Locals No alimentació fins a 100m2..55€
Locals no alimentació de 101 a 200m2...105€

https://bop.diba.cat

C)Perruqueries, Locals No alimentació

A

De + de 50 llits..........360€

de NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS (9.360,00 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 431-4700020, subvencions i ajuts establiments comercials COVID-19, del
pressupost municipal pel 2021. No podran atorgar-se subvencions per import superior a
l’assenyalat.
En qualsevol cas, l’import de les subvencions s’ajustarà a la disponibilitat pressupostària existent,
i es podrà veure reduït o revocat atenent la mateixa.
Cinquena. Sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds s’especificarà en la corresponent convocatòria, que
s’anunciarà juntament amb aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
La convocatòria serà única.
Les bases, la convocatòria i el model normalitzat de sol·licitud estaran disponibles al web municipal
(www.subirats.cat).
La sol·licitud conjuntament amb la documentació que es demana, s’haurà de presentar
electrònicament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Subirats.
Documentació que s’haurà d’annexar a la sol·licitud:

- Model degudament complimentat, signat i validat per la entitat financera, de les dades
bancàries del compte on, cas d’aprovació, s’ingressarà l’import de l’ajut.
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2.- El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions aquí regulades és

Data 22-11-2021

De 101 m2 a 200m2....100€

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Fins a 100m2...............70€
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D)Locals de Alimentació

- Documentació que acrediti el compliment dels requisits del punt tercer de les bases.
l’Ajuntament de Subirats (posteriorment l’Ajuntament comprovarà aquesta circumstància).
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- Declaració de responsable d’estar al corrent de pagament amb l’AEAT i la seguretat social i amb
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Plaça de l’1 d’octubre, s/n
08739 – Sant Pau d’Ordal
(Subirats)
Tel. 93 899 30 11
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les presents Bases.

requisits que estableixen aquestes bases reguladores, es requerirà la persona sol·licitant per a què,
en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius per mitjans

A

Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si la sol·licitud no reuneix els

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Aquest requeriment es farà mitjançant notificació electrònica amb avís a l'adreça i/o telèfon mòbil
que el sol·licitant hagi facilitat a aquests efectes dins del formulari de sol·licitud d'ajut, de la posada
a disposició de les seves notificacions a la Seu electrònica, sens perjudici que la manca d'aquest
avís no impedeixi la plena validesa de la notificació. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots
els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al
contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament
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resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
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telemàtics, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb

Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies
naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

Sisena. Pagament
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identificat.

presentar la sol·licitud.
Setena. Obligacions
Les persones beneficiàries de l’ajut recollit a les presents bases estan obligades a:
Atendre els requeriments que pugui realitzar l’Ajuntament per a la comprovació de les dades

-

que van servir per justificar la sol·licitud de l’ajut.
Comunicar a l’Ajuntament les alteracions que suposin una modificació de les circumstàncies

-

que justifiquen la recepció de l’ajut.
L’ incompliment d’aquests requisits i de la resta d’obligacions que es disposen en l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Subirats, pot ser motiu de la pèrdua de l’ajut i si s’escau,
del seu reintegrament, sens perjudici de les responsabilitats civils, penals i administratives que es
poguessin derivar.

Vuitena. Causes de revocació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

mitjançant transferència bancària en el compte de l’entitat indicat pel beneficiari al moment de
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El pagament de l’ajut atorgat es realitzarà, d’acord amb les disponibilitats de la Tresoreria municipal,

•

La falsedat de la documentació presentada per la persona interessada o, si alguna
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Seran causes de revocació de l’ajut atorgat:
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declaració d’aquesta persona, és falsa.

La resolució municipal que declari la revocació de l’ajut requerirà al beneficiari el reintegrament de
les quantitats indegudament percebudes per l’ajut rebut. De no produir-se la devolució, es seguirà
el procediment de constrenyiment per obtenir el cobrament.

Novena. Vigència
Aquestes Bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial

A

L’incompliment de les obligacions exposades al punt setè anterior.
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•

Per tot allò que no s’hagi previst en aquestes bases, regeix el que disposa la normativa reguladora
de les subvencions, les Bases d’execució del Pressupost municipal, l’Ordenança general de
Subvencions de Subirats i la resta de normativa aplicable en matèria del foment i promoció de les
activitats socials i econòmiques.
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Dècima. Normes supletòries
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de la Província, i s’aplicaran tenint de referència únicament l’exercici 2020.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pere Pons i Vendrell
Alcalde-President
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Subirats, 11 de novembre de 2021
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