BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
AL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTAT ECONÒMICAMENT PEL
COVID-19, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA

PREÀMBUL
Les bases aprovades en sessió plenària del 24 d’abril de 2020 per a la concessió de subvencions
al sector comercial i de serveis afectat econòmicament pel Covid-19, en concurrència
competitiva, tenien la voluntat de donar resposta a l’excepcionalitat d’un nou context econòmic
derivat de l’estat d’alarma per COVID-19 i que per la seva naturalesa requeria d’un procediment
que agilitzés la seva concessió i pagament. Les bases que es van aprovar inicialment donaven
compliment al que estableix, amb caràcter general i ordinari la LGS mitjançant un procediment
de concurrència competitiva. Malgrat la simplificació d’alguns tràmits, degut a la gran quantitat
i complexitat de sol·licituds presentades, a febrer de 2021 encara resta pendent la resolució
definitiva i el pagament de la convocatòria de juny de 2020. Queda palés que els resultats no
han estat els desitjats, no responent a la voluntat del consistori de donar suport a les activitats
econòmiques afectades pel decret d’estat d’alarma, en a situació d’excepcionalitat d’interès
general sense precedents.
Atès que enguany es manté la situació d’excepcionalitat amb la vigència de l’estat d’alarma,
amb els seues efectes directes en l’activitat econòmica local, una situació sense precedents des
de la guerra civil, i tenint en compte l’experiència i els resultats de la convocatòria anterior,
s’estima més adient aplicar la concessió directa per ordre d’entrada, en aplicació del que
determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt vol posar en valor la vida que donen els comerços als carrers
dels pobles i les ciutats i lamenta l’impacte econòmic que està tenint la crisi del coronavirus en
el petit comerç.
Afrontar els costos de personal i el lloguer dels locals són un dels principals problemes als quals
s’han d’encarar els petits empresaris, és per això que l’Ajuntament d’Arenys de Munt considera
oportú donar suport al teixit comercial i de serveis d’Arenys de Munt i amb aquesta finalitat s’ha
dotat un fons econòmic per a la prestació d’ajuts, amb l’objectiu de subvencionar al sector del
petit comerç i de serveis del municipi, davant del tancament obligatori o limitació de les seves
activitats, atès que han estat considerats com a no essencials.
Es vol afavorir així, la resiliència i garantir la continuïtat del petit comerç, quan finalitzi el període
de tancament obligatori i s’estableixen ajuts per a sufragar despeses de naturalesa no
inventariable en les que hagin incorregut els subjectes que puguin tenir la condició de persones
beneficiàries.

1.- Objecte i Finalitat de la subvenció d’interès públic
L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, a través del Servei de Promoció Econòmica i Comerç, de l’Àrea dels Serveis
a les Persones, mitjançant un procediment de concessió directa per ordre d’entrada, destinades
a subvencionar tots aquells operadors comercials i de serveis que hagin vist afectada la seva
activitat, de forma significativa com a conseqüència de les mesures adoptades per a contenir la
propagació de la pandèmia del COVID-19.
La subvenció a rebre es considera ex post, donat que es lliuren fons al beneficiari en atenció a
una activitat subvencionable ja realitzada.
2.- Caràcter de les subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són despeses de dret públic i tenen caràcter voluntari
i eventual; són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la
legislació vigent, en l’Ordenança general de Subvencions d’aquest Ajuntament o en aquestes
bases.
3.- Procediment de concessió
1. El procediment de concessió serà per ordre d’entrada i será d’aplicació del que determina
l’article 22.2.c de la Llei 38/2003.
2. L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base
de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web
municipal.
4.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
despeses incorregudes durant el període, des de novembre de 2020 fins que es publiqui la
convocatòria.
5.- Beneficiaris/àries
1. Poden beneficiar-se dels ajuts previstos en aquestes bases, aquelles persones físiques o
jurídiques que desenvolupin una activitat comercials i/o de serveis al municipi d’Arenys de Munt,
en el qual tindran el seu domicili fiscal, i la condició de microempresa o micropime i que abans
de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria hagin estat afectades per les mesures decretades
per a contenir la pandèmia del COVID-19 i que reuneixin els següents requisits:
a) Haver estat declarada l’activitat comercial o de serveis, no essencial, i per tant, haver-se
vist afectat pel tancament, parcial o total, degut a les mesures de confinament decretades
si no disposen d’altres fonts alternatives d’ingressos.
b) Que estiguin al corrent de pagament amb l’Ajuntament i del compliments de les
obligacions tributàries així com de la Seguretat social, o acreditin que han iniciat un
procediment de fraccionament o aplaçament de les seves obligacions tributàries.
c) No podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions aquells que, en el mateix
any, siguin beneficiaris d’altra subvenció per la mateixa activitat, amb l'Ajuntament

d'Arenys de Munt.
d) Trobar-se d’alta l’activitat en el moment de la publicació de la convocatòria.
2. Queden excloses com a beneficiaris:
- Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.
- Les societats anònimes.
6.- Despeses subvencionables
1.Són despeses subvencionables:
a) Els lloguers i els interessos dels préstecs relacionats amb l’activitat econòmica.
b) Subministraments ( telefonia, internet, aigua, gas i electricitat).
c) Despeses per treballador assalariat que acrediti el titular de l’activitat.
d) Quotes d’autònoms
e) Despeses d’assegurances, en la proporció que correspongui segons el període d’execució
que justifiquin.
f) Leasings o rèntings relacionats amb l’activitat econòmica.
g) Despeses derivades de tràmits amb l’administració pública (gestories, etc.)
h) Altres despeses relacionades amb l’activitat econòmica.
Són despeses no subvencionables:
• Interessos deutors de comptes bancaris.
• Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
• Les amortitzacions
• Despeses de procediments legals i judicials.
• Impostos indirectes, com l'IVA, quan siguin deduïbles, i els impostos personals sobre la
renda, i qualsevol altre impost.
• Despeses de transaccions financeres.
• Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions
per manteniment de comptes o transferències.
• Els patrocinis i premis.
• Els càterings i les despeses d'alimentació.
• El prorrateig dels habitatges particulars, malgrat que es faci en elles l’activitat.
2. L’import màxim conjunt que es podrà atorgar per totes aquestes ajudes és el que s’especifica
a l’article 9è d’aquestes bases.
3. Per a la consideració de despesa efectuada no serà necessari que hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació, que en aquest cas coincideix
amb la sol·licitud; serà suficient que la despesa hagi meritat durant el termini d’execució.
S’entendrà despesa meritada la que hagi estat facturada o abonada dins el termini d’execució
establert en l’article 4 d’aquestes bases, encara que l’objecte de la factura faci referència al mes
anterior.
4. En el supòsit que la documentació aportada no sigui l’adequada, es requerirà a l’interessat
l’esmena de la sol·licitud presentada d’acord amb el que es preveu a l’article 8è d’aquestes bases,
però perdrà l’ordre de prelació en l’atorgament dels ajuts respecte de la resta de sol·licituds, fins
que l’esmena de la documentació sigui atesa, moment en el qual s’incorporarà la seva sol·licitud
a la cua de repartiment.

7.- Sol·licituds
1. Les sol·licituds de subvenció es presentaran al registre general de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt si es tracta de persones físiques o bé a través de la seu electrònica, si es tracta
d’empreses, dins el termini fixat en la convocatòria, mitjançant la documentació següent,
que podrà trobar-se al web municipal i a l’Oficina d’Atenció de la Vila:
a) Instància individualitzada per a cada beneficiari que sol·licita la subvenció, segons
model normalitzat, on s’especificarà, entre altres, l’import sol·licitat que serà
l’equivalent a la despesa que es justifica i, com a màxim, l’import que determina
l’article 9.2 d’aquestes bases.
b) Un exemplar de l’escriptura de la constitució de la societat, si es tracta d’una persona
jurídica.
c) Poders de representació o certificat que acrediti la representació legal de qui signa la
sol·licitud, en cas de tractar-se de persona jurídica.
d) Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat bancària on constin
les dades bancàries del compte on es podrà transferir l’import de la subvenció, segons
model annex, o document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri titular
del compte bancari i les dades bancaries completes del beneficiari.
e) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari d’acord amb el model normalitzat.
f) Declaració d’autorització a l’Ajuntament d’Arenys de Munt a obtenir de forma directa
l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social a través de certificats, si s’escau, o que acreditin que han iniciat un procediment
de fraccionament o aplaçament de les seves obligacions tributàries.
g) Declaració jurada acreditativa de les subvencions sol·licitades pel mateix concepte o,
si no existeixen, acreditativa de no haver percebut ni haver sol·licitat cap subvenció.
h) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les
Administracions Públiques.
i) Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat econòmica que es
desenvolupa a l’establiment.
j) Documentació acreditativa de les despeses, factures i altres documents vàlids en dret
acreditatives de les despeses subvencionables en que s’ha incorregut:
• Factures de lloguer amb el detall de la base imposable, IVA i IRPF aplicats. Les
factures podran substituir-se pels justificants bancaris sempre i quant en ells es
desglossi l’import de la base imposable, l’IVA amb detall del % aplicat, i l’IRPF
amb detall del % aplicat.
• Factures de subministraments.
• En cas de tenir treballadors assalariats que no es trobin en situació total d’ERTO,
document RNT (relació nominal de treballadors) de la SS, i document RLC (rebut
de liquidació de cotització) de la Seguretat Social; i també les nòmines dels
treballadors.
• Rebut de les quotes d’autònom i, si és el cas, comprovants de devolució total o
parcial d’aquestes quotes.
• Rebut de les assegurances relacionades amb l’activitat econòmica amb el detall

del període que corresponen.
• Factures de Leasings i rèntings relacionats amb l’activitat econòmica, amb el
detall de la base imposable i IVA.
• Factures d’altres despeses relacionades amb l’activitat econòmica (gestoria,
etc).
• Rebuts bancaris dels préstecs per a despeses corrents, amb detall de la quota i
els interessos, i junt amb la justificació del destí del préstec.
• Rebuts bancaris d’altres despeses financeres.
k) Altres documents que el sol·licitant estimi oportú.
2. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
3. Les sol·licituds conjuntament amb la documentació s’hauran de presentar de forma
telemàtica, al Registre de l’Ajuntament
https://seuelectronica.arenysdemunt.cat/fitxes.php?id=51
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015,
de 2 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al beneficiari,
per tal que en el termini de 10 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.
9.- Quantia màxima de les subvencions i aplicació pressupostària
1. En cada convocatòria que s'aprovi en aplicació d'aquestes Bases es concretarà quin és l'import
màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions i la corresponent aplicació
pressupostària.
2. L’import màxim individual de les subvencions s'estableix en 1.500 euros sense sobrepassar el
cost de la despesa subvencionada.
3. L’import de les subvencions en cap cas podrà superar aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions públiques o privades les despeses subvencionades.
10.- Instrucció de l’expedient i procediment de concessió
1. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de
concessió directa, per ordre d’entrada, en aplicació del que determina l’article 22.2.c de la Llei
38/2003.
2. La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquestes subvencions correspondrà a la
Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç.
3. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les
sol·licituds, i el termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies a partir de l'endemà
de la publicació en el DOGC de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada
a la resolució de la convocatòria.
4. L’òrgan competent per resoldre el procediment per a l’atorgament de les subvencions serà la

Junta de Govern.
5. Un cop rebudes les sol·licituds, s’examinarà si són correctes i complertes i, en cas contrari, es
notificarà a la persona interessada per tal que procedeixi a revisar-la o completar-la en el termini
màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació. Si un cop transcorregut
aquest termini la persona interessada no ha esmenat la falta o no ha aportat els documents
requerits, es considerarà que desisteix de la seva petició.
11.- Termini de resolució i de notificació
1. El termini per a emetre la resolució i notificació serà de dos mesos per cada sol·licitud
degudament formalitzada, a comptar de l’endemà de la data d’entrada per registre de la
sol·licitud.
2. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
3. La resolució de les subvencions es notificarà telemàticament, per compareixença en la seu
electrònica eNotum de la Generalitat de Catalunya, amb avís del dipòsit d’aquesta notificació a
l’adreça electrònica que l’interessat/da hagin facilitat en el moment de presentar la sol·licitud.
12.- Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel sol fet de presentar la
documentació justificativa, sense necessitat de supeditar dita acceptació a la publicació de
l’acord de concessió.
13.- Obligacions del beneficiari
Són obligacions dels beneficiaris les especificades a l’article 14 LGS i en l'article 19 de l'Ordenança
general de Subvencions aprovada per aquest Ajuntament. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de
la subvenció. Aquestes obligacions són les següents:
a) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
s’obliguen a actuar de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la justificació d’aquestes subvencions d’acord amb
l’establert a les presents bases.
b) Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
c) Presentar els documents justificatius que s’enumeren en l’article 7è en relació amb
l’article 15è.
d) El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
e) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
f) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència.
recollits a la normativa vigent.

g) Permetre a l’Ajuntament que faci difusió de les subvencions atorgades.
h) Comunicar amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres ajuts o recursos que
financin la mateixa actuació.
i) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
j) Procedir al reintegrament de fons rebuts en els supòsits previstos en l’article 37 de la
Llei general de Subvencions.
k) El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.
14.- Pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop sempre prèvia presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa d’acord amb l’article 15è.
15.- Justificació
La documentació presentada d’acord amb el detall de l’article 7è d’aquestes bases, tindrà a tots
els efectes, el caràcter de documentació justificativa per tal de poder rebre les subvencions
concedides d’acord amb les prescripcions d’aquestes bases.
16.- Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa.
17.- Modificació o nul·litat
L’Ajuntament d’Arenys de Munt es reserva el dret de demanar informació complementària no
prevista en aquestes bases, així com d’acord amb la normativa vigent, de revocar, modificar o
anul·lar les subvencions i ajuts concedits per alteració substancial de les condicions que han
motivat el seu atorgament.
18.- Compatibilitat amb altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions
o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa
finalitat no podrà superar el cost total de la despesa objecte d ela subvenció. Els beneficiaris
hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat amb la sol·licitud.
19.- Publicitat de les subvencions
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
en l’execució de la seva activitat, en la documentació impresa, en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament i la imatge corporativa
corresponent, en els termes establerts pels Servei de Comunicació de l’Ajuntament.

20.- Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; 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 els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
3. Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció
fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.
21.- Responsabilitat
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició
de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les persones
jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els
incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot
cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.
22.- Verificació i control
Les subvencions atorgades per l’Ajuntament d’Arenys de Munt estan sotmeses a verificació i
control segons el que estableix l'Ordenança general de Subvencions d’aquest Ajuntament.
23.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol
IV del RLGS i al Capítol VII de l’Ordenança general de subvencions.
24.- Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garanties dels drets digitals, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, tractarà les dades
facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de les subvencions directes al sector
comercial i de serveis, afectat econòmicament pel COVID-19, de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
regulades per aquestes bases, basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions
legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió
documental i d’arxiu.
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al registre i
publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del sistema Nacional de publicitat
de subvencions. No s’ha previst cap altre cessió.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals,

l’Ajuntament d’Arenys de Munt, posa a la seva disposició la bústia transparencia@ademunt.cat
des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà.
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada
amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a :
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació
vigent, a través de la Seu electrònica:
https://gestor.arenysdemunt.cat/SeuElectronica/
També presencialment o per correu al Registre General, Rambla Francesc Macià núm. 58
d’Arenys de Munt (08358), en aquests darrer cas, adjuntant còpia del document que l’identifiqui.
25.- Vigència
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin.
26.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, les Bases d’Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i per tal de donar compliment a allò que
disposen els articles 9, 18 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

