BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ, D’AJUTS
EXCEPCIONALS PEL TEIXIT PRODUCTIU , COMERCIAL I DE SERVEIS
AFECTATS PER LA PANDÈMIA DEL COVID – 19
1.

OBJECTE
Ens trobem davant d’una situació extraordinària provocada per la pandèmia del COVID
19. Des de l’Estat espanyol s’ha declarat l’Estat d’alarma amb la conseqüència inevitable
del tancament provisional dels establiments que no subministrin productes de primera
necessitat, afectant la seva activitat de forma significativa i provocant situacions de
vulnerabilitat. Tanmateix els darrers mesos ha esta molt difícil treballar de forma regular
i molts comerços i empreses, tant locals com d’arreu del territori n’han patit les
conseqüències
És per això que l’Ajuntament de Vilafant, en aquests moments tan difícils, continua
posant a disposició recursos econòmics per ajudar al teixit productiu i comercial, tan
important per a la nostra vila i per tal d’arribar a aquelles empreses i negocis que no
van poder optar a la primera convocatòria, engega la segona fase d’ajudes que ja es
van preveure en el Pla de Reactivació econòmica (COVID-19) de Vilafant del passat
mes de maig.
L’objecte de les presents bases és establir els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament a través
de l’Àrea de Promoció Econòmica.
En allò no regulat per aquestes bases la convocatòria es regirà per allò establert en la
Llei 38/2003 General de Subvencions; en el Reglament General de la Llei de
Subvencions aprovat per Reial decret 886/2006, de 21 de juliol; en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; en el
Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de
Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques així com el
reglament de subvencions d’aquest Ajuntament.
La concessió de les ajudes contemplades en la present convocatòria se subjectarà als
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació, així com l’eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació
i utilització dels recursos públics.
L’habilitació competencial de l’ajuntament per l’establiment d’aquests ajuts es basa en
l’article 84.2.i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que li atorga competències en
matèria de regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus
d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i
foment de l’ocupació.
A més, cal citar la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya estableix entre els objectius del sistema
d’ocupació (del qual en formen part les administracions locals) el relatiu a «Fomentar el
desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació en l’àmbit local» (art. 13.f).

2. PERSONES DESTINATÀRIES, REQUISITS I FORMA D’ACREDITACIÓ PER A
OPTAR A L’AJUT.
Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que,
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desenvolupessin una activitat empresarial, comercial i/o de serveis abans de l’entrada
en vigor d’aquesta convocatòria.
Les PERSONES DESTINATÀRIES que optin a rebre aquests ajuts han de ser titulars
d’una activitat o establiment que compleixi una o les dues de les condicions següents:
a) Haver estat declarada l’activitat empresarial, comercial o de serveis no essencial,
i, en conseqüència, haver-se vist afectada pel tancament, degut a les mesures de
confinament decretades per l’Estat, fins el 3r trimestre del 2020.
b) En cas d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor el decret
463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert una baixada
dels ingressos per vendes respecte del mateix període de l’any anterior.
Els REQUISITS que han complir els aspirants i la respectiva FORMA D’ACREDITACIÓ
són els següents:
REQUISIT

FORMA D’ACREDITACIÓ

Acreditació de la personalitat del sol·licitant Documents que acreditin la personalitat del sol·licitant i, si
escau, la representació de qui firma la sol·licitud (còpia de
l'Escriptura de constitució o modificació, còpia de l'Acta
fundacional i Estatuts, còpia del NIF, etc.).

Acreditació de que l’activitat o establiment ha Certificat d'alta d'IAE emès per l'Agència tributària o certificat
de tenir l’alta fiscal al municipi de Vilafant.
de l’Agència Tributària en el que consti el domicili fiscal de
l’activitat
Presentació de documents acreditatius
que puguin ser probatoris de la disminució
d’ingressos entre el primer, segon i tercer
trimestre del 2019 i del 2020.

Empresaris i professionals en estimació
objectiva (Mòduls):
- Llibre d’ingressos i despeses del 1er,
2on i 3r. Trimestre 2019 i 2020.
- Model 131 del 1er, 2on i 3r. Trimestre 2020.
Empresaris i professionals en estimació directa:
- Model 303 IVA del 1er, 2on i 3r Trimestre de 2019 i 2020.

En el cas d’autònoms o societats de nova
creació, es calcularà tenint en compte el
primer trimestre de 2020. (s’entenen
societats de nova creació les creades a
partir de l’octubre 2019)

Autònoms o societats de nova creació:
- Model 303 IVA del 4t trimestre 2019, 1er., 2on i 3r.
Trimestre 2020.
- Llibre registre d’IVA mensual de gener a setembre
(ambdós inclosos).
Resta:
- Còpia del llibre registre de factures emeses i rebudes
del llibre diari d’ingressos i despeses del període a justificar
(1er, 2on i 3r Trimestre de 2019 i 2020).

En cas de no trobar-se inclosos en els apartats anteriors,
es tractarà individualment cada cas per tal de determinar
els documents acreditatius que puguin ser probatoris de la
disminució d’ingressos entre el primer, segon i tercer
trimestre del 2019 i del 2020.
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Acreditació de que la persona física i/o la
societat beneficiària ha de trobar-se al
corrent del compliment de les obligacions
tributàries amb l’Ajuntament de Vilafant,
l’Agència Estatal d’Administració Tributària
la Seguretat Social. A més, haurà de
complir els requisits de l’article 13 de la
Llei General de Subvencions.
Acreditació de que la persona física o la
persona representant de la societat
accepta les presents bases i de les
condicions fixades en el present
document, per part de la persona que fa la
sol·licitud d’ajut.

Declaració responsable en que la persona
interessada:
- Accepta que l’Ajuntament pugui
comprovar les seves dades fiscals,
tributàries i de seguretat social.
- Declara que es troba al corrent del
compliment de les obligacions tributàries
amb l’Ajuntament de Vilafant, l’Agència
Estatal d’Administració Tributària la
Seguretat Social.
- Compleix els requisits de l’article 13 de la
Llei General de Subvencions.
- Accepta les condicions i requisits
d’aquesta convocatòria i de no concorre cap de
les circumstàncies que impedeixin
obtenir la condició de beneficiari de
subvencions públiques.

Acreditació del nombre de treballadors
contractats per la societat

Document de cotització presentat davant la
Seguretat Social, que inclogui el nombre
de treballadors, que comprengui el període entre
el 14 de març i el 30 de setembre de 2020 i/o el
rebut d’autònoms o document acreditatiu d’alta
d’autònoms durant el període del 14 de març al 30
de setembre de 2020.

No podran optar a aquesta convocatòria autònoms i petites empreses als quals
l’Ajuntament de Vilafant els va atorgar una subvenció d’acord amb l’article 5.1
(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) de les Bases reguladores de subvencions a les activitats
econòmiques de Vilafant amb motiu de la situació generada pel COVID-19, aprovada
per la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2020, i modificades per la Junta de
Govern de 19 d’agost de 2020.
3. TIPOLOGIA DE LES SUBVENCIONS I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
Es concedirà una subvenció per ajudar a compensar la baixada d’ingressos a causa de
la crisi sanitària provocada pel COVID – 19. D’aquesta manera, s’ajudarà a fer front a
les despeses mensuals relatives als subministraments bàsics de local, entesos com
electricitat, gas, aigua, i telèfon.
Els CRITERIS de determinació de l’import subvencionable són els següents:
a. Percentatge de decrement de la facturació durant l’estat d’alarma en relació amb el
mateix període de l’any anterior (o dels dos primers trimestres de 2020 en el cas de
noves empreses).
1.
Decrement entre 75% i 100% de la facturació: 20 punts
2.
Decrement entre 50% i 74% de la facturació: 18 punts
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b. Nombre de persones que treballen a l’empresa:
1. Empreses de més de 5 treballadors: 15 punts
2. Empreses de 2 a 5 treballadors: 12 punts
3. Empreses d’1 treballador: 5 punts
Nota: L’autònom compta per si mateix com un treballador.
L’IMPORT SUBVENCIONAT per a cada persona sol·licitant de la subvenció vindrà
determinat segons la suma de la puntuació assolida en els dos criteris puntuables:
a) Si la puntuació és de 30 a 35 punts: 300 euros.
b) Si la puntuació és entre 20 a 25 punts: 200 euros.
La sol·licitud es considerarà ADMESA un cop verificada la documentació pels serveis
administratius i sempre que aquesta documentació aportada sigui completa i
adequada.
S’atorgarà l’ajut a cada activitat o establiment la documentació de la qual hagi estat
validada de conformitat.
En el supòsit que la documentació aportada no sigui l’adequada o en cas que falti algun
dels documents sol·licitats, es requerirà a l’interessat l’esmena de la sol·licitud
presentada.
4. QUANTIA MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS
El pressupost previst en aquest any 2020 per a la concessió de les subvencions
regulades en la present convocatòria serà de deu mil euros (10.000,00€), en cas que
el número d’ajuts concedits superi el límit de 10.000 €, s’assignaran per estricte ordre
de sol·licitud.
Excepcionalment, la convocatòria podrà fixar, a més de la quantia total màxima dins
dels crèdits disponibles, una quantia addicional l'aplicació de la qual a la concessió de
subvencions no requerirà d'una nova convocatòria.
La fixació i la utilització d'aquesta quantia addicional estarà sotmesa a les regles de
l'article 58 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
5. ÒRGAN COMPETENT
L’òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local.
6. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El termini de presentació de sol·licituds serà de 3 mesos des de la publicació
d’aquestes bases en la seu electrònica municipal.
Una vegada avaluades les sol·licituds, per l’òrgan instructor es formularà la proposta
de resolució, degudament motivada, que serà publicada mitjançant publicació en la
seu electrònica.
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Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el
procediment. La resolució, a més de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants
als quals es concedeix la subvenció, farà constar, si escau, de manera expressa, la
desestimació de la resta de les sol·licituds.
El termini de resolució i notificació serà de tres mesos.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la subvenció.
7. PROTECCIÓ DE DADES
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 únicament amb la finalitat de gestionar la sol·licitud,
tramitació i control de les subvencions sol·licitades en el marc d’aquestes bases.
ANNEX I. Model de declaració responsable

DECLARACIÓ RESPONSABLE
1. Dades identificatives de la persona sol·licitant
Empresa o persona física:
CIF, NIF o document identificatiu:
Telèfons:
Adreça:
Adreça electrònica per a notificacions:
Autoritzo l’Ajuntament per efectuar comunicacions en aquesta adreça electrònica
2. Dades identificatives del representant de l’empresa (si escau):
Nom i cognoms del representant de l’empresa:
NIF o document identificatiu:
Telèfons:
Adreça:
Adreça electrònica per a notificacions:
Autoritzo l’Ajuntament per efectuar comunicacions en aquesta adreça electrònica
IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codi

Entitat

Oficina

Dc

Núm. de compte

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Primer.- Que presenta tots els documents necessaris per a l’acreditació de les
condicions exigides en les bases especifiques.
Segon.- Que compleix amb tots els requisits per esdevenir beneficiaris de subvencions
i, en concret:
- Accepta que l’Ajuntament pugui comprovar les seves dades fiscals, tributàries i de
seguretat social.
- Declara que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament de Vilafant, l’Agència Estatal d’Administració Tributària la Seguretat Social.
- Compleix els requisits de l’article 13 de la Llei General de Subvencions.
Tercer.- Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents què
es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a
adjudicatari de la subvenció.
5

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
(signatura i segell del contractista o del seu representant)
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