BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES
ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE VILAFANT AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ
GENERADA PER LA COVID-19

Article 1. Objectiu
L’objectiu d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment de
concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Vilafant a les activitats
econòmiques que s’han vist afectades per la crisi de la Covid-19, amb la finalitat d’ajudar
a aquelles activitats que s’han vist obligades a tancar.
Article 2. Règim jurídic
Les subvencions, que estan subjectes a limitacions pressupostaries, tenen caràcter
voluntari i eventual, no generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i
no es poden al·legar com a precedent.
Les ajudes estan afectades al compliment de la finalitat d’interès general a què es
condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament
inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de
concessió.
El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de
concurrència no competitiva, mitjançant l’aprovació i publicació de la convocatòria
corresponent i d’acord als principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà a allò previst a la llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei General de subvencions, les Bases d’execució del
pressupost municipal i el Reial Decret 8/2020, de 20 de març, de mesures
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, com la resta
de normativa vigent que sigui d’aplicació.
Article 3. Beneficiaris
1- Autònoms i petites empreses titulars d’una activitat amb establiments ubicats al
terme municipal de Vilafant i que s’hagin vists afectats per l’estat de l’alarma
decretat pel govern espanyol. Les ajudes es destinaran a activitats econòmiques
no essencials i que l’estat d’alarma els ha impedit desenvolupar la seva activitat.
El titular de l’activitat haurà d’acreditar que disposa de la corresponent llicència
d’activitat en el municipi de Vilafant.
Cal presentar:
1- Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat.
2- Comprovant de pagament dels rebuts d’autònoms dels mesos en que ha
estat vigent l’estat d’alarma.
3- Declaració jurada dels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat.
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4- Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les taxes i
impostos municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i
Hisenda i no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2- Empreses i petits comerços ubicats al terme municipal de Vilafant que es vegin obligats
a reformar i/o adequar el seu local per adaptar-lo a les noves mesures sanitàries com
a conseqüència de la Covid-19. El titular de l’activitat haurà d’acreditar que disposa de
la corresponent llicència d’activitat en el municipi de Vilafant.
Cal presentar:
1234-

Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat o CIF de l’empresa
Factures de la reforma i/o adequació
Disposar de la corresponent llicència d’activitat municipal
Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos
municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no
trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Article 4. Convocatòria
1- L’òrgan competent que aprovarà la convocatòria per l’atorgament de les
subvencions i la seva quantia serà la Junta de Govern Local.
2- La convocatòria es portarà a terme en règim de concurrència no competitiva i les
sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació a comptar des de la
data en que sigui efectiu l’aixecament de la mesura de suspensió dels terminis
administratius establerta pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració
de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària.
3- S’hi especificarà l’aplicació pressupostària on s’aplicarà la subvenció i el límit de
crèdit pressupostari.
Article 5. Objecte, convocatòria i quantitat de les subvencions.
Les subvencions tenen la finalitat d’ajudar a fer front a la situació econòmica derivada
del cessament obligatori de l’activitat durant la vigència de l’estat d’alarma com a
conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, així com la reforma i/o
adequació dels locals comercials en aplicació de les mesures sanitàries necessàries per
a la prevenció de la Covid-19.
Quantia de les Subvencions:
1- Subvenció a autònoms: L’ajut serà de com a màxim 300,00 €/mensuals o
prorrateig corresponent als dies en que no s’ha pogut exercir l’activitat durant els
mesos en que ha estat vigent l’estat d’alarma.
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2- Empreses i petits comerços per a reformar i/o adequar el seu local per adaptarlo a les noves mesures sanitàries com a conseqüència de la Covid-19. Les
ajudes es destinaran a la reforma i/o adequació d’aquests locals i seran de dos
tipus:
a) Ajuda fixa corresponent a l’impost i la taxa sobre construccions, instal·lacions
i obres, per a les obres menors, per a realitzades de reforma i/o adequació
d’aquests locals per adaptar-lo a les noves mesures sanitàries com a
conseqüència de la Covid-19. En aquests casos s’haurà de sol·licitar la
corresponent llicència d’obres menor amb descripció expressa de les obres
que es portaran a terme per adequar el local a les mesures sanitàries per a
fer front a la Covid- 19.
b) Ajudes per a finançaran el 50% del cost de la reforma i/o adequació del local
(IVA inclòs) amb un màxim de 500 €.
Les concessions de les subvencions serà per rigorós ordre d’entrada en el registre
general de la Corporació i fins a exhaurir-se la partida pressupostaria corresponent. En
el supòsit que s’exhaurís el crèdit disponible de les partides pressupostàries
establertes per a finançar aquestes subvencions, les sol·licituds restaran en una llista
d’espera. La llista d’espera no dona cap dret al sol·licitant.
Si una vegada resoltes les concessions de subvenció, alguna de les dos partides
pressupostaries que financen aquestes subvencions, restes amb crèdit disponible es
podrà aprovar una transferència de crèdit a l’altre aplicació pressupostària que finança
aquestes subvencions, en el supòsit que en aquesta hi manques crèdit pressupostari,
per a fer front a totes les sol·licituds.
Article 6. Règim de compatibilitat
Les subvencions regulades en aquestes bases son compatibles amb altres ajuts,
subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol
administració o ens públic, privat, nacional o internacional, sempre que l’import dels
ajuts concedits no superi la totalitat de la despesa acreditada.
Article 7. Sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible a la
web municipal. Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació que
s’hi especifica
Article 8. Procediment de concessió
1- El procediment de concessió serà amb règim de concurrència no competitiva.
Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins exhaurir el
crèdit pressupostari vinculat.
2- El procediment de concessió de la subvenció objecte de les convocatòries que
regulen aquestes bases s’iniciaran d’ofici, mitjançant acord de la Junta de
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Govern Local que aprovi la convocatòria. Seran publicades al BOP-G i al tauler
electrònic municipal.
3- L’òrgan instructor del procediment de concessió correspon al Servei de Promoció
Econòmica. Una comissió avaluadora (òrgan col·legiat) es reunirà per examinar
si els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a la
subvenció. De tot l’actuat en aquesta reunió s’aixecarà acta. La Comissió
avaluadora estarà integrada pels següents membres:
a.
b.
c.
d.
e.

-Regidor de Promoció econòmica o a qui delegi.
-Secretari-Interventor o persona a qui delegi
-Tècnic de l’àrea de Serveis econòmics
-Tècnic de promoció econòmica
L’òrgan instructor formularà la proposta de resolució d’acord amb l’acta
de la reunió de la comissió.

4- La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s’atribueix a
la Junta de Govern Local. El termini màxim per a resoldre no pot excedir els sis
mesos des de la presentació de la sol·licitud.
Article 9. Justificació, acceptació i pagament de la subvenció
S’entendrà justificada la subvenció amb l’aportació de tota la documentació
requerida en la sol·licitud. Una vegada atorgada la subvenció i fetes les
comprovacions pertinents, s’ordenarà el 100 % de la subvenció als seus
beneficiaris.
Article 10. Obligació dels beneficiaris
Els beneficiaris estan obligats a:
-

Complir amb totes les condicions establertes en aquestes Bases i en la
respectiva convocatòria
Facilitar les actuacions de comprovació i control financer, així com la
documentació complementària que es requereixi a tal efecte.

Article 11. Règim sancionador
Els beneficiaris de la subvenció estaran sotmesos a la responsabilitat i règim
sancionador sobre infraccions administratives establertes en la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
Article 12. Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal
dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació
i control de les subvencions sol·licitades en el marc d'aquestes bases.
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D'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, les dades dels beneficiaris de les
subvencions es publicaran al portal de la transparència de l'Ajuntament de Vilafant.
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