BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE SUPORT
AL COMERÇ I SERVEIS DE PROXIMITAT AFECTATS PER LA COVID-19

Primera.- Fonaments jurídics
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. .
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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Resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació.

Segona.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com
el procediment d’atorgament d’ajudes a establiments comercials, empreses i autònoms
amb activitat legalment establerta al municipi de Poboleda que han hagut de tancar
l’establiment i/o reduir la seva activitat o hagin estat afectats com a conseqüència de les
mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID-19
, per tal de sufragar part dels tributs generats al municipi de Poboleda, en concret:
25% Taxa recollida d’escombraries corresponent a l’any 2020.

Tercera.- Finalitat
L’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès social i públic,
que és ajudar a mantenir i reprendre l’activitat econòmica del municipi de Poboleda,
contribuir a corregir la situació provocada per les mesures adoptades per lluitar contra
la COVID-19, que han obligat a tancar, suspendre o reduir activitats econòmiques, i
preservar la seva continuïtat perquè els seus habitants no es vegin obligats a desplaçarse fora del municipi per poder disposar de productes i serveis que abans de la crisi de
la Covid-19 es prestaven al poble.
Ajudes que s’emmarquen dins unes circumstàncies excepcionals no previstes a les
subvencions municipals, en tant que la pandèmia, que ha afectat a nivell mundial, no es
podia preveure de cap manera.

Quarta.- Destinataris
Poden ser destinataris d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), donades d'alta en el cens
de l'impost d'activitats econòmiques, que tinguin adreça d'activitat a Poboleda i que
prestin serveis o subministrin productes directament als veïns del municipi, sempre que
hagin estat afectades per les mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat
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per fer front a la COVID-19: tancament o reducció establiment o activitat o altra afectació
que sigui degudament justificada.

Cinquena.- Quantia i administració atorgant i òrgan competent
La dotació màxima dels ajuts previstos en aquesta convocatòria és de 2.000 euros, que
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 47900/430 del pressupost vigent.
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Aquestes ajudes són atorgades per l’Ajuntament de Poboleda i l’òrgan competent per a
la resolució de les sol·licituds presentades serà l’alcalde president de l’Ajuntament de
Poboleda.

Sisena.- Requisits
Podran obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts a què es refereixen aquestes
bases, les persones físiques o jurídiques, que compleixin els següents requisits:
-

Estar donades d’alta al cens de l’impost d’activitats econòmiques.
Complir les obligacions tributàries davant de l’Ajuntament de Poboleda.
Haver suspès, total o parcialment, la seva activitat econòmica com a mesura
derivada de l’aplicació 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 crisi sanitària ocasionada
per la Covid-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions responsables
que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa
quan així se sol·liciti.

Setena.- Documentació
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
-

Fotocòpia DNI i/o CIF.
Alta IAE.
Declaració responsable del compliment de requisits indicats en aquestes bases
per poder ser beneficiari/ària de les ajudes, d’acord amb model normalitzat.
Certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i seguretat
social.
Compte bancari on s’haurà de fer ingrés de l’ajut.

Vuitena.- Termini
Les sol·licituds es podran presentar en un termini de 30 dies hàbils des de l’endemà de
la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
La convocatòria serà única.
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Novena.- Quantia màxima a atorgar
L’import de les ajudes consistirà en:
25% Taxa de recollida d’escombraries corresponent a l’any 2020.
Desena.- Requeriments d’esmena per existència de defectes o omissions de
documentació
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En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a
beneficiari/ària, per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud de conformitat
amb el que disposa la Llei 39/2015.

Onzena.- Procediment
El procediment de concessió de les ajudes objecte d’aquestes bases serà de
concurrència no competitiva i s’atorgaran a aquells sol·licitants que compleixin amb els
requisits determinats a la base sisena i sempre que aporti la documentació requerida.
Les sol·licituds d’ajut es formalitzaran i es presentaran complimentant el formulari que
estarà disponible a la pàgina web de l’Ajuntament i es presentarà mitjançant la seu
electrònica de l’ajuntament o a les dependències municipals en horari d’oficina.
La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta l’exclusió de l’aspirant.
Al formulari de sol·licitud haurà d’adjuntar-se la documentació esmentada en la clàusula
cinquena d’aquestes bases:
-

Fotocòpia DNI i/o CIF.
Alta IAE.
Declaració responsable del compliment de requisits indicats en aquestes bases
per poder ser beneficiari/ària de les ajudes, d’acord amb model normalitzat.
Certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i seguretat
social.
Compte bancari on s’haurà de fer ingrés de l’ajut.

Es concedirà la següent ajuda:
25% Taxa recollida d’escombraries corresponent a l’any 2020.
Les sol·licituds presentades s’examinaran conjuntament i es resoldrà en el termini
màxim d’un mes des de la finalització del termini per presentar sol·licituds.
Es resoldrà en un únic acte administratiu.
Un cop acordada la concessió de les ajudes, aquestes seran notificades als interessats
en el termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb
allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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L’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud.
A tal efecte, un cop notificada la resolució d’atorgament de la subvenció, si els
beneficiaris no esta interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d’un
termini de 10 dies hàbils per manifestar de forma expressa la seva renúncia.
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Dotzena.- Reintegrament
Les causes del reintegrament de l’ajuda són:
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, el
seu import definitiu sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a
reintegrar-ne l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a l reintegrament el/la beneficiari/ària que hagi
percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant-se aquelles que
n’haguessin impedit la concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de
l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis
establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer i en altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
Tretzena.- Publicitat
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases serà objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el /la beneficiari/ària, la quantitat
concedida, la finalitat de la subvenció, la finalitat i conceptes subvencionats, segons es
vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics, a través
de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
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