PREÀMBUL
Sovint els ajuntaments hem d’oferir uns serveis bàsics que van més enllà de les
obligacions que marquen les lleis. Som la primera línia on els ciutadans i ciutadanes
s’adrecen per consultar i fer gestions. També esdevenim la primera opció
d’acompanyament i suport quan esdevenen fets dramàtics als municipis.
Malauradament les darreres setmanes s’està produint una crisi global a nivell social
i econòmic degut als efectes devastadors de la Covid-19.
El municipi de Súria va obrir des del primer moment de la crisi sanitària canals
d’atenció i línies de suport a la ciutadania, reforçant els serveis bàsics, de neteja i
serveis socials. També es va obrir una línia d’atenció empresarial gratuïta, adreçada
a comerços, autònoms i petites empreses, on es recullen les informacions i
possibilitats d’ajuts de les diferents administracions i s’acompanya en les gestions
legals a les persones que així ho sol·liciten.
Els primers dies d’actuació s’han rebut vàries sol·licituds d’assessoria en temes
societaris, fiscals i administratius en general, sobretot en referència a l’emergència
econòmica de petits comerços i autònoms que han vist minvada sobtadament i de
manera molt important la seva entrada d’ingressos.
Pràcticament totes les administracions estan promovent ajuts, crèdits i línies
d’actuació, però a nivell local i amb els mitjans de què disposa el col·lectiu de
treballadors esmentat, es troben que els tràmits son feixucs i en molts casos encara
no s’han desenvolupat les normes que han d’acompanyar a les lleis promulgades.
Però és en aquests moments i de forma immediata quan a aquest col·lectiu tant
afectat li cal una entrada d’ingressos mínims i urgents, i és en aquesta línia que es
crea la present disposició per l’Ajuntament de Súria.
És voluntat d’aquest Ajuntament establir i aprofundir en les tres línies d’ajuts
enfocades a la reactivació urgent del teixit empresarial i comercial de la vila de
Súria. Les línies proposades d’actuació son:
a) Ajuts a la contractació de personal.
b) Ajuts per a la creació de noves empreses.
c) Ajuts directes per fer front a l’emergència econòmica d’autònoms i petits i
mitjans comerços COVID-19
Mitjançant les bases establertes en aquest document, es pretén ajudar a fer front a
l’emergència econòmica d’autònoms i petits i mitjans comerços de la línia
d’actuacions c) i continuar treballant per determinar les altres mesures de
promoció, sens prejudici que se’n puguin crear d’altres en el futur.
En aquest procediment és justifica la no suspensió del procediment administratiu,
en base al que regula l’exposició de motius del Reial Decret 465/2020 que diu que
les modificacions introduïdes en el Reial Decret 463/2020 van adreçades “a reforçar
la protecció de la salut pública i assegurar el funcionament dels serveis públics
essencials” amb la qual cosa cal entendre que aquests “serveis bàsics” es
refereixen als “serveis públics essencials”. Per a la definició de que cal entendre per
un servei públic essencial podem recórrer, a efectes merament interpretatius, al
què determina l’article 2, apartat a) de la Llei 8/2011, de 28 d’abril per la qual
s’estableixen mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques que els
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D’ATORGAMENT D’AJUDES D’EMERGÈNCIA PER ALS TREBALLADORS
AUTÒNOMS, COMERÇOS I PETITES
EMPRESES DE SÚRIA AFECTADES
ECONÒMICAMENT PEL COVID-19

defineix com “el servei necessari per al manteniment de les funcions socials
bàsiques, la salut, la seguretat, el benestar social i econòmic dels ciutadans, o
l’eficient funcionament de les Institucions de l’Estat i les Administracions Públiques”
1. OBJECTE
L'objecte de les presents bases es fixar els criteris per a la concessió d‘ajuts
econòmics d’urgència per fer front a l’emergència econòmica d’autònoms i petits i
mitjans comerços del municipi de Súria, que amb motiu de la crisis sanitària del
Covid-19 han vist minvada sobtadament i de manera molt important la seva
entrada d’ingressos, no podent fer front a les despeses bàsiques.
De conformitat amb el que disposa l’article 3 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front al impacte econòmic i
social del COVID-19, les entitats locals poden dotar-se de partides destinades a
garantir ingressos suficients a les famílies per assegurar la cobertura de les seves
necessitats bàsiques, ja siguin aquestes d’urgència o d’inserció.
Aquesta línia d’ajuts econòmics es concedeixen en règim de concurrència
competitiva i tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement
revocables i reduïts en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent.
2. SOL·LICITANTS I BENEFICIARIS
Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris dels ajuts a que es refereixen aquestes bases,
els autònoms i petits i mitjans comerços amb local de pública concurrència (ja
siguin persones físiques o jurídiques), que acreditin una reducció dràstica i
involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus
en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que
les autoritats sanitàries han decretat el tancament.

a) Les persones físiques donades d’alta del IAE amb domicili fiscal i social a
Súria, fixat amb anterioritat al mes de març del 2020, que estiguin inscrites
en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social i al corrent de les
seves obligacions fiscals i tributàries en el moment de presentar la
sol·licitud, o que demostrin que s’ha demanat un aplaçament de les
mateixes.
b) Les persones jurídiques donades d’alta del IAE amb domicili fiscal i social a
Súria, fixat anteriorment al mes de març del 2020, amb local comercial obert
al públic, i al corrent de les seves obligacions fiscals i tributaries i al corrent
de les quotes a la Seguretat Social en el moment de presentar la sol·licitud,
o bé demostrar que s’ha demanat un aplaçament de les mateixes.
3. RÈGIM JÚRIDIC
Constitueix el regim jurídic aplicable:




Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE 18 de març de
2020).
La Llei 38/2003 General de Subvencions i el Reglament de desenvolupament
aprovat pel Reial Decret 887/2006.
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Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts:










El Text Refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La Llei 26/2010 de Regim jurídic i del procediment de les administracions
publiques de Catalunya.
El Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter
personal.
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament
que desenvolupa la citada Llei Orgànica 15/1999.
Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació publica i bon govern.
I la resta de normativa vigent aplicable.

Les ajudes a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en els supòsits previstos per la
normativa general de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap
dret a l’obtenció d'altres ajudes posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
L'atorgament de les ajudes es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès
general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els
supòsits previstos.
La gestió de les mateixes s’efectuarà d'acord amb els principis de: publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i
eficiència.
Correspon a l'Ajuntament de Súria la resolució de dubtes interpretatius relatius a les
previsions d'aquestes bases i a la gestió d'aquest Programa d’ajuts.
4. COMPATIBILITATS

Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals. No
obstant, el seu import no podrà ser d'una quantia que, en concurrència amb d'altres
subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d'altres administracions o ens públics o
privats, nacionals o internacionals, superi la reducció de la seva facturació com a
conseqüència dels efectes del Covid-19 en la seva activitat econòmica, en
comparació amb la facturació del mateix període de l’exercici anterior.
5. CONDICIONS I REQUISITS
Per poder obtenir aquests ajuts a què es refereixen aquestes bases s’han de complir
els següents requisits:
a) Haver tingut pèrdues econòmiques d’almenys un 50% en els mesos de març
i abril de 2020 en comparació amb el mateixos mesos de 2019. En el cas de
les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a
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Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a
la suma dels imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres
projectes.

un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des
de l'alta al RETA.
b) També tindran dret a aquest prestació extraordinària els col·lectius abans
esmentats acreditant que la facturació en el mes anterior al que sol·liciti la
prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de
facturació del semestre anterior.
6. PROCEDIMENT I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds de concessió dels ajuts es presentaran al registre general de la
corporació, amb model aprovat a tal efecte, que inclou els annexos i declaracions
que s’han d’adjuntar. El termini per presentar les sol·licitud s’estableix entre el 15
de maig (a partir 8.00h) i fins al 30 de maig (a les 14h).
A més del model normalitzat de sol·licitud, s’haurà d’acompanyar de la
documentació següent:

Si la sol·licitud no reuneix els requisits abans esmentats o, si escau, els establerts
en aquestes Bases específiques, es requerirà a l’interessat per a què els esmeni en
un termini màxim i improrrogable de deu dies.
I en el cas, que el sol·licitant no estigui al corrent de les quotes a la Seguretat
Social en la data de la sol·licitud tindrà un termini de 30 dies naturals per
regularitzar aquesta situació, comptabilitzant com a inici de tràmit de l’ajut el dia
d’entrada a registre, tenint-se per desistit en la seva sol·licitud si no ha esmenat el
pagament de les quotes i/o la sol·licitud i concessió d’aplaçament del pagament de
les mateixes dins aquest termini.
En el requeriment d’esmenes és farà l’advertiment a l’interessat que en cas de no
presentar-les dins del termini corresponent, se’l tindrà per desistit de la seva
sol·licitud, prèvia resolució que s’haurà de dictar en els termes establerts a l’article
68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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a) DNI
b) Full de sol·licitud de transferència bancaria i/o certificat bancari de titularitat
del compte.
c) Alta censal d'empresaris/es o professionals individuals.
d) Acreditació de pèrdues econòmiques de la facturació mensual amb la
presentació de:
-Llibre registre factures emeses i rebudes; llibre diari ingressos i despeses
i llibre registre de vendes i ingressos o de compres i despeses del mateix
període 2019 i 2020. Els autònoms no obligats a portar llibres han
d’acreditar les dades per un mitjà de prova admès en dret.
- Model 130 IRPF, del primer trimestre del 2019 i 2020
-Model 303 IVA, del primer trimestres del 2019 i 2020
e) Acreditació d’estar afiliats i en situació d’alta, en el Règim Especial de la
Seguretat Social dels Treballadors por Compte Pròpia o Autònoms o en el
Règim Especial de la Seguretat Social.
f) Certificats d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries front la
Seguretat Social, Hisenda de l’Estat i de la Generalitat o demostrar que s’ha
demanat un aplaçament de les mateixes.

L'Ajuntament podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris
necessaris així com tramitar la seva obtenció d'ofici.
7. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes Bases anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostaria 154/2300/47901.
8. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
La quantia de la subvenció serà en funció del següents trams:
1) Si s’han tingut pèrdues econòmiques d’almenys un 50%, en els mesos de
març i abril de 2020 en comparació amb el mateixos mesos de 2019: 400€
per persona i/o activitat
2) Si la facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació s’ha vist
reduïda en un 75% o més, en relació amb la mitjana de facturació del
semestre anterior: 500 € per persona i/o activitat.
9. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT
Per a l’examen de les sol·licituds de les subvencions es constituirà una Comissió
Avaluadora, formada pels Tècnics del departament de Promoció Econòmica i el
Regidor d’àrea corresponent.
Donat que l’únic criteri de valoració és el compliment dels requisits per accedir a la
convocatòria, el criteri a seguir per la distribució de l’ ajut, vindrà determinat per
l’ordre d’entrada al registre assignat en la sol·licitud.
La comissió avaluadora examinarà les sol·licituds i la documentació relacionada, i si
compleix els requisits s’atorgarà l’import de 500 €.

Pel que fa als aspectes que no estiguin contemplats en les presents bases, la
Comissió Avaluadora serà l’òrgan competent per a l’adopció d’acords i resolució de
conflictes.
L’acord es motivarà de conformitat amb allò que disposi la corresponent
convocatòria, havent de quedar, en tot cas, acreditats en el procediment els
fonaments dels acords que s’adopti. A més d’especificar el sol·licitant o relació de
sol·licitants als que es concedeixi l’ajut, farà constar, si escau, de manera expressa,
la desestimació de la resta de sol·licituds.
El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir
d’un mes. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent
convocatòria, llevat que aquesta posposi els seus efectes a una data posterior. El
venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima als
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de l’ajut. Les resolucions seran notificades als sol·licitants mitjançant
notificacions individuals d’acord amb el disposat als articles 40 i 42 de la Llei
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Finalitzat el procés, la Comissió Avaluadora formularà proposta d’adjudicació de les
subvencions, perquè les aprovi, si escau, la Junta de Govern Local.

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
10. ACCEPTACIÓ
Es considerarà que l’acceptació de l’ajut atorgat es presumeix amb la formulació de
la sol·licitud. A tal efecte, si els beneficiaris, notificat l’atorgament de l’ajut, no
estan interessats en percebre la mateixa, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils
per manifestar de forma expressa a l’ens concedent la seva renúncia, sense
perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la resolució
d’atorgament de la subvenció en els termes que s’estableix a la normativa vigent.
11. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
Complir el règim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les
vinculacions derivades del dret comunitari europeu.
Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la restant
normativa aplicable.
Acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l'Ajuntament, la Seguretat Social i la Hisenda Estatal i de la Generalitat.
Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi
amb posterioritat a l'atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no
compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la
corresponent renúncia.
Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci
l'Ajuntament.
Disposar de la documentació empresarial i comptable que pugui ser exigida
pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats
d’inspecció i control.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
Declarar les subvencions rebudes de l'Ajuntament i d'altres administracions
o ens públics en el darrer any.

Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el
règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria,
estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions. L'Ajuntament de
Súria quedarà exempt de les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de
qualsevol altra mena derivades de les actuacions de les que en sigui obligats els
beneficiaris de les subvencions atorgades. El destí de les subvencions
concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari.
12. PAGAMENT
El pagament de les ajudes s’efectuarà en un pagament únic amb posterioritat a
la resolució per part de l’òrgan competent i com a màxim en el termini d’un mes
des de la seva concessió.
13. PUBLICITAT
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Són obligacions dels beneficiaris les següents:

En relació amb el règim de publicació de les subvencions concedides s’estarà al
que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Decret 887/2003, de 17 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei
de subvencions, de 17 de novembre. Llei 19/2014 del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i la resta de normativa
de desenvolupament o concordant de la matèria.
14. NUL·LITAT. REINTEGRAMENT I REVISIÓ DE SUBVENCIONS
Són causes de nul·litat de la resolució de concessió de la subvenció:
a) Les indicades a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
b) La manca o insuficiència de crèdit pressupostari.
Són causes d’anul·labilitat de l’acord de concessió de la subvenció la resta
d’infraccions de l’ordenament jurídic, de conformitat amb el disposat a l’article
48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Quan l’acte de concessió incorri en algun dels supòsits esmentats als apartats
anteriors, l’òrgan concedent procedirà a la seva revisió d’ofici o, si escau, a la
declaració de lesivitat i posterior impugnació, d’acord amb l’establert als articles
106 i 107 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comportarà
l’obligació de retornar les quantitats percebudes més els corresponents
interessos de demora. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret
públic.

L’òrgan concedent serà el competent per exigir del beneficiari el reintegrament
de les subvencions, quan apreciï l’existència d’algun dels supòsits de
reintegrament previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, d’acord amb el procediment previst al títol II d’aquesta
darrera norma legal. En aquests supòsits, el beneficiari haurà de reintegrar la
totalitat o part de les quantitats percebudes més els corresponents interessos
de demora. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El
termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de
reintegrament serà de dotze mesos des de la data de notificació de l’acord
d’iniciació del procediment. Prescriurà als quatre anys el dret d’administració a
reconèixer o liquidar el reintegrament, computant-se d’acord amb l’establert a
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La resolució d’atorgament de la subvenció pot ser modificada per l’administració
concedent, prèvia audiència de l’interessant, en els següents supòsits:


Quan es produeixi una alteració en les condicions que varen determinar
la concessió de la subvenció.
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No procedirà la revisió d’ofici de l’acte de concessió quan concorri alguna de les
causes de reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.





Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions o ajuts públics o privats que sumats als de l’Ajuntament
superin el cost total de l’actuació es procedirà a la seva reducció.
Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de les
despeses de l’actuació que estigui obligat a justificar en els termes
regulats en aquestes bases.

15. OBLIGACIÓ DE COL·LABORACIÓ
Els beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb
l’objecte de l’ajut o la seva justificació estaran obligats a prestar la deguda
col·laboració a la Intervenció municipal. El beneficiari té l’obligació de
sotmetre’s a les actuacions de control financer i de l’activitat que, donat el cas,
realitzi l’Ajuntament. La no observança d’aquesta obligació pot donar lloc al
reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts
pel beneficiari.
16. INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE
SUBVENCIONS
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions
i omissions tipificades a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i seran sancionables fins i tot a títol de simple negligència.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord amb el
disposat als articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Les sancions es graduaran i es quantificaran d’acord amb el que disposa els
articles 59, 60, 61, 62 i 63 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
El procediment per a la imposició de sancions serà el previst al títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els sol·licitants i beneficiaris de les subvencions objecte de les presents Bases
Reguladores han de complir amb el que estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa
la Llei Orgànica 15/1999, i per tant, han d'adoptar i implementar les mesures
organitzatives i tècniques necessàries per preservar la seguretat de les dades
objecte de tractament.
Les dades de caràcter personal que els sol·licitants i beneficiaris facilitin a
l'Ajuntament de Súria en el marc de les presents Bases Reguladores, seran
incorporades en un fitxer titularitat de l'Ajuntament amb la finalitat de gestionar
l’adjudicació de les subvencions previstes en les presents Bases Reguladores;
així com, que els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició en qualsevol moment mitjançant escrit al Registre
General de l'Ajuntament.
Súria, datat i signat electrònicament
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L’Alcalde
Albert, Coberó Aymerich

