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De conformitat amb les atribucions que m’atorga l’article 21.1 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i l’article 53.1. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, passo a resoldre el següent:

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PERSONES TREBALLADORES
AUTÒNOMES I MICROEMPRESES, AMB SEU SOCIAL A VILANOVA DE SAU QUE HAN HAGUT
DE CESSAR LA SEVA ACTIVITAT DEGUT ALS EFECTES DEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14
DE MARÇ, PEL QUE ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE
CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, O QUE HAGIN TINGUT PÈRDUES
ECONÒMIQUES IMPORTANTS A CAUSA DE L’ESMENTADA CRISI.

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129
del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny (en endavant ROAS).

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova de Sau publicada al BOPB 13
de maig de 2010.

Atès que des de l’Ajuntament de Vilanova de Sau es vol donar suport a les a persones treballadores
autònomes i microempreses, amb seu social a Vilanova de Sau que han hagut de cessar la seva
activitat degut als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues
econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi.

Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 4.173,97€ amb càrrec a
l’aplicació 430 47000 del pressupost de l’exercici 2020.

Vist que l’article 14 de l’Ordenança, estableix que conjuntament o posteriorment a les Bases
Reguladores s’haurà d’aprovar i publicar la corresponent convocatòria.

Atès que el Ple en data 28 de juliol de 2020 va aprovar les Bases Reguladores d’aquesta subvencions,
les quals van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 3 d’agost de 2020.

Atès que el contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article 23.2 de la LGS, així
com a allò previst en els articles 14 i 15 de l’Ordenança.

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de
conformitat amb allò previst als articles 14.2 de l’Ordenança, i 124.2 del ROAS, procedeix publicar el
corresponent extracte i text d’aquesta convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació
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de sol·licituds, enviant-los a la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com les dades
estructurades, per tal de donar compliment al procediment establert a l’article 20.8 de la LGS.

En virtut de tot això,

RESOLC

Primer.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de
concurrència no competitiva per el suport a persones treballadores autònomes i microempreses, amb
seu social a Vilanova de Sau que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa
de l’esmentada crisi, en el marc de les Bases Reguladores aprovades el text íntegre de la qual és el
següent:

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
NO COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES PER A  L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS PER EL SUPORT A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I
MICROEMPRESES, AMB SEU SOCIAL A VILANOVA DE SAU QUE HAN HAGUT DE CESSAR
LA SEVA ACTIVITAT DEGUT ALS EFECTES DEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ,
PEL QUE ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI
SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, O QUE HAGIN TINGUT PÈRDUES ECONÒMIQUES
IMPORTANTS A CAUSA DE L’ESMENTADA CRISI.

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: EXP. 2020_178

1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat

Per acord del Ple del dia 28 de juliol de 2020 van ser aprovades les Bases Reguladores per a
l’atorgament per part de l’Ajuntament de Vilanova de Sau de subvencions destinades al  suport a
persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social a Vilanova de Sau que han hagut
de cessar la seva activitat degut als efectes del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19, o que
hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi.

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de data 3
d’agost de 2020.

2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà és de 4.173,97 euros amb, càrrec a l’aplicació pressupostària
430 47000. Aquesta podrà ser objecte de modificació de crèdits corresponents atenent a la petició de
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sol·licituds rebudes i degudament verificats els requisits establerts.

3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a l’atorgament de subvencions a persones
treballadores autònomes i microempreses, amb seu social a Vilanova de Sau que han hagut de cessar
la seva activitat degut als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut
pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi.

4.- Procediment de concessió

1. Les subvencions s’atorgaran per concessió directa amb concurrència per raó del fet que es preveu
l'existència d'una pluralitat de potencials beneficiaris, i en què, a més, hi ha la voluntat de no establir
competitivitat entre les sol·licituds en atenció a les raons d'interès públic motivades als antecedents.
2. Amb aquest procediment es dona compliment als principis de publicitat, concurrència i objectivitat i,
així mateix, s'elimina qualsevol discrecionalitat en l'atorgament.
3. El crèdit disponible de les aplicacions pressupostàries senyalades a l’Article 2n és l'import màxim
de la subvenció a concedir.
4. La tramitació del procediment de concessió en qualsevol de les seves fases, haurà de fer-se
utilitzant els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, habilitats a l'efecte.

5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

1. Ser persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives) i que estiguin
donats d’alta, com a mínim, durant el primer trimestre de l'any 2020 en activitats econòmiques
afectades per l’estat d’alarma.

2. Que desenvolupin l'activitat o tinguin la seu fiscal en el municipi de Vilanova de Sau i en cas
d’autònoms que resideixin en el municipi.

3. Disposar, en tot cas, dels títols administratius habilitants per exercir l'activitat abans de la declaració
de l'estat d'alarma.

4. Haver suspès la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència del Reial decret 463/2020,
de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.

5. Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat d’alarma.

6. Tenir un volum d’operacions no superior a 600.000 euros anuals (exercici anual anterior).
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7. Haver patit una reducció del 70% en el volum d’operacions de mes d’abril de l’exercici actual, en
comparació amb el mateix mes de l'exercici anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19.
En el cas de persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, a data
14.03.2020, restarà exempt d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la subvenció, previ
compliment de la resta de requisits.
8. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb aquest Ajuntament, l'Estat i la
Generalitat o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol
altra condició especial dels deutes amb l’Ajuntament, l'Estat (AEAT i SS) i la Generalitat.

6.- Sol·licituds, Termini, forma i lloc de presentació

1. Per a la concessió de la subvenció cal la prèvia sol·licitud del possible beneficiari en el model
normalitzat que l’Ajuntament posarà a la seva disposició al Portal Web acompanyada de la
documentació següent:

a) Declaració responsable comprensiva dels extrems següents:

 Dels requisits establerts a les bases. Article 12
 Del nombre de treballadors/es vinculats a l’activitat a data 14 de març de 2020 i situació actual
(ERTO’s...)
 De la reducció del 70% en el volum d’operacions de mes d’abril de l’exercici actual, en comparació
amb el mateix mes de l'exercici anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de
persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, a data 14.03.2020, restarà
exempt d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la subvenció, previ compliment de la
resta de requisits. Document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment
(NIF/CIF/NIE).

b) Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat empresària que desenvolupa.

2. Qualsevol inexactitud o falsedat a la declaració responsable comportarà la revocació automàtica de
la subvenció sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se’n puguin derivar.

3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització del sol·licitant per tal que, en el cas de
resultar beneficiari, l’Ajuntament obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot
denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a
aportar les certificacions reglamentàries.

4. La sol·licitud s’ha de presentar a partir des de la publicació de la corresponent convocatòria fins al
30 d’octubre.

5. Quan els sol·licitants tinguin dificultats per complimentar l’imprès de sol·licitud i qualsevol altre
document que l’hagi d’acompanyar, l’Ajuntament els prestarà gratuïtament l’assistència administrativa
necessària.
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7.-  Procediment de concessió i òrgans competents

1. El procediment d’atorgament és el de concurrència no competitiva en aplicació del que determina
l’article 22.2.c de la Llei 38/2003 i les sol·licituds, un cop efectuada la corresponent convocatòria i
publicada a través de la Base Nacional de Subvencions, es resoldran per ordre cronològic de
presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.

2. Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que la persona sol·licitant compleix els requisits
indicats en els punts 12 de les presents bases i que s’ha presentat dins del termini establert. Així
mateix, es verificarà la documentació de la sol·licitud i si aquesta no compleix els requisits, es
requerirà a el/la sol·licitant per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els
documents preceptius. Si no ho fa així, s’entendrà que desisteix, d’acord amb l’article 94 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP), prèvia resolució de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.

3. El termini màxim per a la resolució serà de dos mesos des de la finalització del termini de lliurament
de sol·licituds. La manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà efectes desestimatoris.

4. Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones
interessades, per mitjans electrònics, en un termini màxim de 10 dies d’acord amb el que preveu
l’article 41 LPACAP. Igualment seran comunicades a la BNDS a efectes de publicitat.

5. Per a la valoració de les sol·licituds es crearà una Comissió qualificadora que estarà integrada per:

- Presidenta: M. Milagros Martínez Adan, Regidora de promoció econòmica
- Vocals:, Ivette Font Font, regidora de turisme i relacions amb les empreses turístiques del municipi.
- Secretari: El secretari de l’Ajuntament.

6. L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes serà l’Alcaldia per atribució directa de la normativa de règim local.

7. S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de la
recepció de l’acord de concessió de la subvenció sense que la persona o entitat beneficiària hagi
manifestat expressament la seva disconformitat.

8.- Règim de recursos
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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.

9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

1. L’Ajuntament de Vilanova de Sau atorgarà a cada beneficiari/a un import màxim de 600 €.

2. Aquestes quantitats es veuran reduïdes en aquells casos en que la justificació de despeses no
sigui suficient per justificar la totalitat de la quantitat de la subvenció.

3. A aquests efectes no podran ser objecte de subvencions aquelles despeses que ja ho hagin estat
per part d’altres administracions, en la part que hagi estat imputada a aquelles.

4. En cas que no hi hagi crèdit disponible per a totes les sol·licituds presentades l’import global de la
línia afectada es distribuirà a prorrata.

5. En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat o necessitat
subvencionada.

Segon.- Establir el termini de presentació de les sol·licituds començarà a partir de la publicació de la
present convocatòria al BOP de Barcelona i a la Base de Dades Nacional de Subvencions i finalitzarà
el dia 30 d’octubre de 2020.

Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 4.173,97 euros
amb, càrrec a l’aplicació pressupostària 430 47000 del pressupost de l’exercici  2020.

Quart.- Enviar les dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present  convocatòria, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 14.2 i 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions
de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS, per tal de donar publicitat a la mateixa.

Així ho mano i signo a Vilanova de Sau, en la data de la signatura electrònica

Així ho disposo,         Davant meu,
L’alcalde,          El secretari interventor
        Jordi Gros Roca
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