
 

 

 
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL 
MANTENIMENT I REPRESA DE LES ACTIVITATS D’AUTÒNOMS I MICROEMPRESES DEL 
MUNICIPI D’OLÈRDOLA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL 
COVID-19 

 
 

1.  OBJECTE  

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el 
procediment d’atorgament de subvencions a autònoms i microempreses que han hagut de 
tancar l’establiment i/o reduir la seva activitat 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: 
 

 Contribuir a sufragar les despeses habituals relacionades amb l’activitat econòmica que 

s’han continuat pagant malgrat el tancament de l’establiment i/o la reducció de l’activitat, 

com ara llum, aigua i accés a internet. 

 Despeses necessàries per a l’adequació de l’activitat i/o de l’establiment a les 

condicions per a la prevenció de la Covid-19 (compra d’EPIs per al personal, 

reconfiguració de l’espai, instal·lació de mampares, etc.) 

 

 
2. ENTITATS BENEFICIÀRIES 

Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, que sent 
persona autònoma i/o microempresa (màxim 10 treballadors),  que duguin a terme activitats 
empresarials o comercials en l’àmbit territorial del municipi d’Olèrdola, sempre que complexin 
els següents requisits: 
 
a) Que el domicili social i el local de desenvolupament de l'activitat es trobi en el terme 

municipal d’Olèrdola. Estar-hi empadronat el titular (si és persona física) o domiciliada la 

societat (si és persona jurídica), abans del 14 de març de 2020.  

 
b) Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o 

Mutualitat corresponent o en el règim de la Seguretat Social i Hisenda, durant almenys, el 

període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020. 

 
c) De tractar-se de persona jurídica, tenir menys de 10 treballadors/res i una facturació o 

balanç inferior a un milió d’euros (1.000.000€). 

 
d) Haver suspès l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial Decret 

463/2020, de 14 de març o, en el cas d’haver mantingut l’activitat, haver reduït la facturació 

corresponent als mesos de març i abril en, al menys, un 75% respecte a la mitjana de 

facturació del semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. Si la persona 

sol·licitant es va donar d’alta en els sis mesos naturals exigits, l’acreditació de la reducció 

d’ingressos es podrà acreditar tenint en compte el període d’activitat. 

 
Aquest requisit es justificarà mitjançant declaració responsable que estarà inclosa en la 
instància presentada juntament amb la documentació requerida. 
 



 

 

e) Que l’activitat afectada pel tancament de l’establiment decretat per l’estat d’alarma no s’hagi 

vist compensada per l’increment de facturació mitjançant un increment del volum de negoci 

en línia o telefònic de la persona sol·licitant. 

 
f) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, 

l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i amb la Seguretat Social. Aquest requisit s’ha 

de complir des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de la 

subvenció, si s’escau. 

 
g) Que no es trobi sotmesa a cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
h) Que l’exercici de l’activitat sigui exercida de conformitat amb les prescripcions legalment 

establertes i validades per l’ajuntament. 

 
Queden excloses les persones físiques o jurídiques a què es refereix l'apartat anterior que: 
 
a) El 14 de març de 2020, en el cas de persones físiques, fossin perceptores de la prestació 

per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, regulada en 

els articles 327 i següents del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social aprovat 

pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre o al cas de persones jurídiques, hagin 

cessat en la seva activitat. 

 

b) El 14 de març de 2020 o data posterior, en el cas de persones físiques, fossin treballadors 

per compte d'altri. 

 
Així com també queden excloses de la subvenció, les institucions financeres o bancaries, 
activitats que pertanyen a grans empreses, així com les administracions públiques, els seus 
organismes autònoms, les empreses publiques i altres ens públics. Tampoc es podran 
presentar les associacions, fundacions i en general, les entitats sense ànim de lucre. 
 
 

3.  FINALITAT 

 

L’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat 
pública, que no és un altre que ajudar a autònoms i microempreses pel manteniment l’activitat 
econòmica d’Olèrdola, que s’han vist alterats com a conseqüència de les mesures de l’estat 
d’alarma que han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i han restringit els 
moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta. 
 
Es pretén contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les mesures 
adoptades per lluitar contra la  COVID-19. Per la via d’aquestes subvencions no s’atorga cap 
tracte de favor ni es facilita als beneficiaris una situació de superioritat en el marc de les 
condicions de normal funcionament del mercat.  
 
Les bases actuals no es poden encabir en cap dels eixos estratègics definits en el Pla 
Estratègic de subvencions pel període 2020-2023 aprovat pel Ple de la corporació en la seva 
sessió de 3 de febrer de 2020. No obstant, l’aparició d’una pandèmia sense precedents com la 



 

 

COVID-19 és una circumstància extraordinària i imprevisible, que permet justificar l’atorgament 
de les subvencions que es pretén aprovar i no resulten contràries al pla municipal estratègic de 
subvencions. 
 
 

4.  RÈGIM JURÍDIC 

L’Ajuntament és competent per a la concessió d’aquestes subvencions d’acord amb l’article 
84.2, lletra i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix als governs locals 
competències en matèria de promoció de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les 
de caràcter comercial, artesanal i turístic. Així mateix, l’article 53.4 de la llei 18/2017, de l'1 
d'agost, de comerç, serveis i fires, determina que “Les corporacions locals, d'acord amb la 
legislació de règim local, poden dur a terme polítiques de foment d'acord amb les competències 
respectives.” 
 
L’atorgament d’aquestes subvencions es regirà per les presents bases i supletòriament per la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pels articles 118 i ss., pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei de 
subvencions, l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, les Bases d'Execució del 
Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 
jurídic del Sector Públic, i per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació. 
 

5. DOCUMENTACIÓ 

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 
 
1.- Persones jurídiques 

a) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

b) Escriptura de constitució o Estatuts. 

c) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal. 

d) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 

e) Certificat de titularitat bancària. 
f) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària. 

g) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 

de la subvenció, inclosa en la instància presentada juntament amb la documentació 

requerida. 

h) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, inclosa en la instància 

presentada juntament amb la documentació requerida. 

i) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 

j) En cas de tenir treballadors al seu càrrec, haurà de presentar l'Informe de vida laboral 

de l'Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s'inclogui el 

nombre de treballadors a data d'1 de març de 2020. 



 

 

k) Còpia de la declaració de l'impost de societats de l'any 2019 per a persones jurídiques 

presentada davant l'Agència tributària per comprovar que la facturació o balanç de 

l’empresa és d’un milió d’euros (1.000.000 €) o menys.  

l) En els que casos en què no s'hagin vist afectats pel tancament d'establiments, de 

conformitat amb el que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 

del RD 463/2020 de 14 de març, i hagin patit una reducció de la seva facturació durant 

els mesos de març i abril en, al menys el 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el 

semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar aquesta 

reducció mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifiqui des dels 6 

mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020): 

- còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes 
- o llibre diari d'ingressos i despeses 
- o llibre registre de vendes i ingressos 
- o llibre de compres i despeses 
- o qualsevol altre document que acrediti la pèrdua d’ingressos. 

Quan la persona jurídica no estigui obligada a portar els llibres que acrediten el volum 
d'activitat, hauran d'acreditar la reducció del menys del 75% exigida per qualsevol mitjà 
de prova admès en dret. 

 
 

2.- Persones físiques 
a) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 

b) Certificat actualitzat de situació censal que indiqui l'activitat econòmica amb la seva data 

d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el del local de desenvolupament de l'activitat. 

c) Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la 

Mútua professional corresponent. 

d) En cas de tenir treballadors al seu càrrec, haurà de presentar l'Informe de vida laboral 

de l'Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s'inclogui el 

nombre de treballadors a data d'1 de març de 2020. 

e) Certificat de titularitat bancària. 
f) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària. 

m)  Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament  de la subvenció, inclosa en la instància presentada juntament amb la 

documentació requerida. 

g) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. 

h) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social 

i) En els que casos en què no s'hagin vist afectats pel tancament d'establiments, de 

conformitat amb el que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 

del RD 463/2020 de 14 de març, i hagin patit una reducció de la seva facturació durant 

els mesos de març i abril en, al menys, el 75%, en relació amb la mitjana efectuada en 

el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar 

aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifiqui des 

dels 6 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020): 



 

 

- còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes 
- o llibre diari d'ingressos i despeses 
- o llibre registre de vendes i ingressos 
- o llibre de compres i despeses 
- o qualsevol altre document que acrediti la pèrdua d’ingressos. 
 

 
L’Ajuntament pot comprovar en qualsevol moment les condicions que han donat peu a 
l’atorgament de la subvenció. Igualment, amb la sol·licitud d’aquesta subvenció, el/la sol·licitant 
autoritza l’ús de les seves dades personals en tot allò que sigui necessari per a la gestió de la 
subvenció. 

 
6. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  

 
1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la seva 

convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia 15 

d’octubre de 2020 inclòs.   

 
2. Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant l’emplenament del model 

normalitzat, que serà signat per l’interessat/da i que s’haurà de presentar davant el Registre 

General de l’entitat, o bé telemàticament, en el cas de les persones físiques, si bé, en el cas 

de les persones jurídiques, la presentació telemàtica serà obligatòria.  

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base podrà 
trobar-se a la seu electrònica http://www.olerdola.cat/  

 
3. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 

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. 

 
7.  PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

El procediment de concessió de la prestació regulat en aquestes bases és el compliment dels 
requisits, per ordre de presentació de la sol·licitud i fins l’esgotament de la consignació 
pressupostària. 
Les sol·licituds presentades seran examinades per una comissió avaluadora, que farà el 
seguiment de tot el procés així com de les sol·licituds rebudes, per tal de garantir la consecució 
dels objectius previstos i proposar l’atorgament i/o denegació de les prestacions sol·licitades.  
 
La comissió avaluadora estarà formada pel Regidor d’Empresa, el Secretari de la Corporació (o 
persona en qui delegui ) i la Interventora de l’Ajuntament (o persona en qui delegui), 
assessorats pel o per la tècnic/a especialista de l’àrea del Consell Comarcal. La Comissió de 
valoració  elevarà a l’òrgan competent l’informe proposta d’atorgament dels diferents ajuts, 
aplicant els criteris aprovats en aquestes bases, el qual resoldrà sobre l’atorgament.  
 
L’òrgan competent per a resoldre sobre la concessió de les subvencions directes sol·licitades 
és la Junta de Govern Local. 
 
 



 

 

8. OBJECTE, IMPORT, QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS A 

ATORGAR I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. 

L’import de les subvencions serà de 600 euros, de pagament únic pels beneficiaris/ries d’acord 
amb les següents línies de subvenció: 
 

- Despeses de subministres (aigua, llum, gas) i accés a internet, amb un màxim de 
300 euros 

- Despeses necessàries per a l’adequació de l’activitat i/o de l’establiment a les 

condicions per a la prevenció de la Covid-19 (compra d’EPIs per al personal, 

reconfiguració de l’espai, instal·lació de mampares, etc.), amb un import màxim de 

300 euros. 

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de les subvencions 
regulades en les presents bases reguladores serà de 30.000 € i anirà a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries 433-48030 Subvencions ajuts empreses. 
 
L'Ajuntament concedirà les subvencions fins que s'esgoti la partida pressupostaria prevista, 
sense perjudici de que es pugui ampliar la mateixa. 
 
 

9. TERMINI DE RESOLUCIÓ I DE NOTIFICACIÓ 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del 
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar 
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds o un altre que es 
consideri pertinent. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats 
en un 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. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
 

10. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

Són obligacions dels beneficiaris d’aquests ajuts les especificades a l’article 14 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de 
la subvenció.  
 
 

11.  FORMA DE PAGAMENT 

Un cop s’hagi emès resolució favorable a l’atorgament l’Ajuntament ha d’iniciar els tràmits per 
al seu pagament. Atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es destina l’ajuda i als efectes de 
garantir la destinació de la mateixa, el pagament s’ha de realitzar directament al número de 
compte que hagi indicat el beneficiari en la sol·licitud.   
 
No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant la part beneficiaria no es trobi al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la seguretat Social o sigui 



 

 

deutora per resolució de procedència de reintegrament. En aquest sentit, l'Ajuntament 
d’Olèrdola comprovarà de forma directa el compliment de les obligacions en aquestes matèries. 
 
En cas que l’Ajuntament d’Olèrdola detecti que s’ha percebut alguna subvenció no declarada, 
serà requerit/a per al seu reintegrament. 
 
La persona sol·licitant autoritza a l’Ajuntament a demanar dades de caràcter personal, 
necessàries per a la gestió dels expedients, a l'administració tributària, a les entitats gestores 
de la Seguretat Social i a altres entitats públiques, a efectes fiscals i de control de les 
prestacions. 
 
El pagament s’efectuarà en forma de transferència bancària..  
 
 

12.  COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS  

Cal posar de manifest que les prestacions d'urgència social són compatibles amb les altres 
prestacions de la mateixa naturalesa (article 30.5 de la Llei 13/2006). No obstant, no s’admetrà 
la concurrència de subvencions rebudes per altres administracions pel mateix concepte i mateix 
període pel qual s’hagi atorgat la prestació municipal. 
 
 

13. CAUSES DE REINTEGRAMENT 

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 al reintegrament el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant-ne 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 els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS.  
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries 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.  
 
 

14. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i el Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, de protecció de dades, 
les dades personals dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la 
corresponent convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la 
normativa estableix. 
 
Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i 
d'oposició, amb relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es 
considera que accepten el tractament de les seves dades per part de l’Ajuntament d’Olèrdola 
de manera expressa. 
 
 
 



 

 

 
15. DISPOSICIÓ FINAL  

En tot allò no previst en aquestes bases particulars és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament 
d'Olèrdola i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al 
procediment per a la concessió de subvencions públiques 
 

 


