Ajuntament de Guardiola de Berguedà

La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de març de 2021, ha adoptat l’acord, el contingut
del qual es transcriu literalment continuació:
ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES REGULADORES DE LA LÍNIA
DE SUBVENCIÓ COVID-19 PER A PROFESSIONALS I MICROEMPRESES DE GUARDIOLA
DE BERGUEDÀ AFECTADES ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA
COVID-19
La pandèmia del coronavirus (COVID-19), a banda de les incidències en la salut, ha provocat
irremeiablement l’alteració de l’activitat econòmica. D’aquesta manera, el passat dia 14 de març
de 2020, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual es va declarar l’Estat
d’alarma, adoptant un conjunt de mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial,
d’activitats, d’hostaleria, restauració, i altres addicionals, que han suposat una reducció de
l'activitat econòmica del municipi i provocant l’aturada i en alguns casos el tancament d’algunes
empreses i negocis.
Novament en data 25 d’octubre de 2020 el Govern d’Espanya, va aprovar el Reial Decret
926/2020, pel qual es declarava un nou estat d’alarma, adoptant-se també tant pel Govern de
l‘Estat com de la Generalitat de Catalunya un seguit de mesures que afecten directament
l’activitat econòmica del municipi.
Aquestes mesures han provocat que molts empresaris i comerciants es trobin en situacions
econòmiques molt difícils d’afrontar per si sols. És per aquest motiu que l’Ajuntament de
Guardiola de Berguedà vol adoptar un seguit de mesures de suport econòmic al teixit
empresarials i comercial de Guardiola de Berguedà, per assegurar la continuïtat de la seva
activitat en un moment de tancament forçat o de reducció considerable de la seva activitat
econòmica.
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, pretén adoptar un seguit de mesures extraordinàries
per pal·liar les conseqüències de la COVID-19, per afrontar aquesta crisi sanitària amb propostes
i mesures encaminades a millorar el benestar de la ciutadania a través d’un esforç econòmic
valorat en 20.000,00 € per tal de poder donar suport a l’activitat econòmica, per al manteniment
del teixit empresarial i comercial del municipi de Guardiola de Berguedà que s’ha vist alterat com
a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma obligant a tancar establiments o a reduir-ne
l’activitat i restringint els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos
que això ha comportat per les empreses i comerços.
Les bases de la convocatòria estableixen un mecanisme simplificat que permet els potencials
beneficiaris concórrer sense necessitat de suport tècnic o professional extern, a través d’unes
declaracions força simples i reduint al mínim imprescindible la documentació a aportar.
Els ajuts es configuren a partir d’un màxim i un mínim i amb un criteri de repartiment que fa
millorable la prestació mínima en funció del número de treballadors. Donades les limitacions
pressupostàries, atenent a què cal garantir un terra perquè l’ajut sigui mínimament eficaç i a
manca d’informació estadística suficient, es preveu un potencial màxim de beneficiaris que, a
priori, sembla que haurà de cobrir a tots els afectats.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que conjuntament
o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les
corresponents bases reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases reguladores i de
la seva convocatòria.
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ANUNCI pel qual es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de
data 17 de març de 2021 aprovant la convocatòria i les bases reguladores de la línia de
subvenció COVID-19, per a professionals i microempreses de Guardiola de Berguedà
afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta a allò
previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 14.2 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 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 142 del ROAS, s’ha de
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el contingut d’aquestes
Bases Reguladores i de la seva convocatòria, tot determinant el termini de presentació de
sol·licituds.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases i obrir la convocatòria de subvencions COVID-19 per a
professionals i microempreses de Guardiola de Berguedà afectades econòmicament per les
conseqüències de la COVID-19, que es transcriuen literalment a continuació:
“BASES REGULADORES DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ COVID-19 PER A PROFESSIONALS I
MICROEMPRESES DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ AFECTADES ECONÒMICAMENT PER
LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19
La pandèmia del coronavirus (COVID-19), a banda de les incidències en la salut, ha provocat
irremeiablement l’alteració de l’activitat econòmica. D’aquesta manera, el passat dia 14 de març
de 2020, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual es va declarar l’Estat
d’alarma, adoptant un conjunt de mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial,
d’activitats, d’hostaleria, restauració, i altres addicionals, que han suposat una reducció de l'activitat
econòmica del municipi i provocant l’aturada i en alguns casos el tancament d’algunes empreses i
negocis.

Aquestes mesures han provocat que molts empresaris i comerciants es trobin en situacions
econòmiques molt difícils d’afrontar per si sols. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Guardiola
de Berguedà vol adoptar un seguit de mesures de suport econòmic al teixit empresarials i comercial
de Guardiola de Berguedà, per assegurar la continuïtat de la seva activitat en un moment de
tancament forçat o de reducció considerable de la seva activitat econòmica.
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 Guardiola de Berguedà, que fou
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 23 de desembre de 2.009 i publicada
definitivament al BOP número 53 de data 3 de març de 2.010 (en endavant l’Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix en el seu article 11.2 que la concurrència competitiva és la
forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la
LGS.
La situació generada per l’estat d’alarma davant de les conseqüències derivades de la crisi
econòmica provocada pel coronavirus COVID-19 ha suposat l’adopció de mesures d’actuació de
forma immediata per a l’impuls de l’activitat econòmica al municipi Guardiola de Berguedà
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, pretén adoptar un seguit de mesures extraordinàries per
pal·liar les conseqüències de la COVID-19, per afrontar aquesta crisi sanitària amb propostes i
mesures encaminades a millorar el benestar de la ciutadania a través d’un esforç econòmic valorat
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Novament en data 25 d’octubre de 2020 el Govern d’Espanya, va aprovar el Reial Decret 926/2020,
pel qual es declarava un nou estat d’alarma, adoptant-se també tant pel Govern de l‘Estat com de
la Generalitat de Catalunya un seguit de mesures que afecten directament l’activitat econòmica del
municipi.

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

en 20.000,00 € per tal de poder donar suport a l’activitat econòmica, per al manteniment del teixit
empresarial i comercial del municipi de Guardiola de Berguedà que s’ha vist alterat com a
conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma obligant a tancar establiments o a reduir-ne
l’activitat i restringint els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos
que això ha comportat per les empreses i comerços.
1.- Objecte
L'objecte d’aquestes bases és regular una línia de subvencions destinades a persones
treballadores autònomes i microempreses que s’hagin vist perjudicades econòmicament per la
situació de crisi ocasionada per la COVID-19, en concret que s’hagin vist obligades a tancar
establiments o a reduir la seva activitat amb la conseqüent reducció d’ingressos que això ha
suposat, i que tinguin la seva seu fiscal a Guardiola de Berguedà.
Tindrà dret a sol·licitar l’ajut tota aquella persona física o microempresa que tingui fins a 10
treballadors/es i que el seu volum de negoci anual no superi els 2 milions d’euros segons la
Recomanació de la Comissió 2003/361/CE de 6 de maig de 2003, i que ha patit una reducció
involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus. S’entén per
activitat econòmica aquelles persones físiques o jurídiques que tenen llicència d’activitat al municipi
o les altes fiscals i laborals corresponents per poder dur-la a terme.

Les presents bases especifiques s’emmarquen, amb caràcter general, dins la següent normativa:
a. Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en particular
en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
c. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
d. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
e. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
f. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
g. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
h. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es modifica la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
i. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com la normativa
que la desenvolupa i complementa.
j. Reglament europeu 2016/679/UE, de 27 de abril de 2016, de protecció de dades.
k. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
l. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals. (ROAS).
ll. Específicament: Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà
m. Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions Real Decret 887/2006, de 21
de juliol, que aprova el reglament de la llei de subvencions.
La naturalesa dels ajuts econòmics els quals es fa referència en aquestes bases
especifiques i convocatòria extraordinària, s’inclouran en la declaració anual d’operacions
amb terceres persones, per la qual cosa el beneficiari haurà de tenir-ho en compte pel
que fa a les seves obligacions amb la hisenda pública, ja que es poden troben subjectes
però exemptes de declarar a l’IRPF.
Els ajuts econòmics els quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, són revocables o reduïbles en els supòsits previstos per la normativa general
de subvencions i en les presents bases, no generant cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Aquest ajuts tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del seu reintegrament. La gestió
d’aquests ajuts s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència. Les empreses o
entitats beneficiàries dels ajuts restaran sotmeses a les responsabilitats i el règim
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2.- Règim jurídic

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la normativa
aplicable en matèria de subvencions.
3.- Consignació pressupostària
L’import previst per a aquesta convocatòria és de 20.000,00 € euros a càrrec a l’aplicació
pressupostària 48001/430 del pressupost de l’exercici 2021.
La concessió de les assignacions econòmiques restarà condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució d’atorgament.
4.-Persones Beneficiàries
1. Podran ser beneficiaries dels ajuts les persones físiques o jurídiques de fins a 10 treballadors/es
i que el volum anual de negoci no superi els 2.000.000 € segons la Recomanació de la Comissió
2003/361/CE de 6 de maig de 2003), i que compleixin un d’aquests dos supòsits:
A) Activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament durant un mínim de 30
dies pel 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 pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i
normes concordants.
B) Activitats econòmiques no suspeses per les mesures decretades però afectades per la
minoració de la seva activitat, com a mínim el 50% dels seus ingressos, en relació a l’exercici 2019.
Quan la persona física o jurídica no porti d’alta des del mes d’abril de 2019 per acreditar la reducció
dels ingressos, la valoració es farà tenint en compte la mitjana d’ingressos mensuals des de l’alta
censal fins al mes de març 2020.
2. Que tinguin el domicili fiscal de l’activitat en el municipi de Guardiola de Berguedà.
3. Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributàries, de seguretat social o
mutualitat.
4. Estar donat d’alta censal abans del abans de l’entrada la declaració de l’estat d’alarma.

a. Presentació de declaració responsable respecte al compliment de les obligacions tributàries i de
la seguretat social.
b. Compte de pèrdues i guanys de l’últim exercici comptable a efectes d’acreditar la xifra neta de
negocis.
c. Documents TC de la seguretat social a efectes d’acreditar el nombre de treballadors.
d. En el cas de beneficiaris inclosos en l’apartat B) anterior, llibres i registres comptables que
acreditin la pèrdua d’ingressos de com a mínim el 50% respecte els mesos de març i abril de
l’exercici 2019.
5.- Procediment de concessió i quanties dels ajuts
Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que el sol·licitant compleixi els requisits del punt
4 de les presents bases i que s’ha presentat dins del termini establert; es verificarà la resta de la
documentació i si aquesta no acompleix els requisits, es requerirà a l’interessat/da per tal que en
un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius.
La Junta de Govern Local verificarà les sol·licituds presentades i completes i formularà una
proposta de resolució.
Aquesta resolució d‘atorgament es notificarà de forma individual, telemàticament o per correu
electrònic que el sol·licitant haurà d’haver facilitat en la sol·licitud de l’ajut, i haurà de contenir la
via del recurs que correspongui.
S’entendrà que existeix l’acceptació tàcita de l’ajut concedida, si en termini de 5 dies naturals no
es renuncia a la mateixa.
El criteri per determinar l’ordre d’accés a l’ajut econòmic serà l’ordre de presentació completa de
les sol·licituds en el registre corresponent i fins a l’esgotament de l’aplicació pressupostària
assignada a l’ajut.

Codi Validació: AALTMCPPMQLMA6W9XS2LG75QM | Verificació: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 9

5. Els requisits s’acreditaran mitjançant els següents documents:

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

En cas que es presentin més sol·licituds per rebre els ajuts econòmics que pressupost disponible,
aquelles sol·licituds que no han arribat a obtenir un ajut, constituiran una borsa de reserva,
susceptible de rebre posteriorment l’ajut econòmic, per estricte ordre de presentació completa en
el registre.
La resolució definitiva amb tots els ajuts extraordinaris atorgats dins d’aquesta convocatòria oberta
de concessió serà publicada a la web de l’Ajuntament.
La quantia de l’ajut serà d’una única quantitat de 1000,00 € per cada persona física i/o jurídica d’un
sol treballador/a.
En el cas de justificar entre 2 i 10 treballadors/es, la quantia s’incrementarà 50,00 € per cada
treballador/a que l’empresa tingui contractat, essent en aquests casos l’import màxim de l’ajut de
500 €.
El procediment de concessió de l’ajut serà el de concurrència no competitiva i es concediran a les
sol·licituds que reuneixin els requisits establerts en aquestes bases i fins a l’esgotament del
pressupost disponible per aquesta convocatòria, que podrà ésser susceptible d’ampliar-se sense
haver de tornar a obrir nova convocatòria, i sempre dins de l’exercici pressupostari 2021.
6. Obligacions de les empreses i entitats beneficiàries

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que s’estableixin per part de
l’Ajuntament, així com, si s’escau, per part dels òrgans de control competents i aportar tota la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
concedida.
- La sol·licitud de la subvenció econòmica suposa l’acceptació específica per part de la persona
beneficiària de les presents bases i de les condicions fixades per la seva aprovació.
- Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa aplicable.
- No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- No tenir cap deute amb l’Ajuntament ni amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària estatal ni la
Generalitat de Catalunya.
- Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i
reintegrar els fons rebuts en el cas de no complir de les bases reguladores o en cas que sigui
necessària la corresponent renúncia.
- Els beneficiaris d’aquestes ajudes estaran obligats a prestar col·laboració, i a facilitar quantes
evidencies siguin requerides en l’exercici de les funcions de control que corresponguin.
- Procedir al reintegrament dels fons percebuts per obtenir l’ajuda, falsejant les condicions
requerides o mostrar negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes a la
normativa de subvencions.
- Que mantingui la seva activitat com a mínim fins el 31 de desembre de 2021.
7.- Presentació de sol·licituds
A.- TERMINI
El termini de presentació de sol·licituds serà a partir del dia següent del publicació de les presents
bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la web de l’Ajuntament i fins al 30 d’abril
de 2021, ambdós inclosos.
Un cop presentada i examinada la sol·licitud, s’atorgarà un període de 10 dies hàbils per a esmenar
la documentació requerida o aportar els documents preceptius, amb l’advertiment que si no ho fa
es considera que desisteix de la seva petició d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015 d’1 octubre
de 2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
B - LLOC DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds per concórrer a l’ajut econòmic regulat en les presents bases s’han de formular
mitjançant l’imprès de sol·licitud, degudament complimentat que es facilitarà a la pàgina web
d’internet de l’adreça: http://www.guardioladebergueda.cat.
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Les empreses beneficiàries dels ajuts hauran de complir les següents obligacions:

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

Les sol·licituds s’hauran de presentar al registre de l’Ajuntament en la forma i condicions que
estableix l’article 14.2 i 16.4 de la Llei 39/2015 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques.
C– DOCUMENTACIÓ
En el moment de la sol·licitud inicial:
Els beneficiaris hauran de presentar:
- Sol·licitud per rebre l’ajut econòmic signada i segellada pel sol·licitant o pel seu
representant legal. - Fotocòpia del DNI del /de la representant legal
- Full de dades bancàries.
En el cas de que el beneficiari/a sigui el supòsit B de l’apartat 4 d’aquestes bases:
- Escriptura de constitució o Estatuts.
- 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.
- Declaració responsable conforme la minoració de la seva activitat en el mes de març i
abril, respecte a l’any anterior, ha estat com a mínim del 50% a conseqüència del COVID19. (inclosa a la sol·licitud)
8- Justificació i pagament de les ajudes
La justificació d’aquest ajut i el compliment de la seva finalitat es consideren realitzades, mitjançant
la presentació de tota la documentació exigida en aquestes bases.
Ara bé, pel que fa a la modalitat B una vegada resolta provisionalment la concessió de l’ajut, es
tramitarà el pagament avançat del mateix a la persona beneficiària amb el condicionant que haurà
de presentar la documentació requerida com a justificació de la minoració dels ingressos conforme
a l’any anterior.
L’import de l’ajut s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties, en el
mínim termini possible, de conformitat amb la tramitació de pagament de la Tresoreria Municipal,
des de la resolució provisional que es dicti.

9.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per la mateixa finalitat.
L’ajut atorgat serà compatible amb subvencions i ajuts d’altres administracions o ens públics o
privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte.
Igualment seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals que es puguin aplicar als
sol·licitants d’aquesta subvenció econòmica.
Aquesta subvenció resta sotmesa al règim de mínims, de forma que la quantia total dels ajuts que
es puguin rebre no podrà superar la quantitat de 200.000 EUR en un període de tres exercicis
fiscals (d'acord amb l'establert al Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013, relatiu
a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE referent a les Ajudes de
Mínims). Aquest límit s'aplicarà a tots els ajuts de mínims percebuts pel beneficiari, sigui quina
sigui la seva procedència, forma i l'objecte dels mateixos.
10.- Invalidesa de la concessió
En el cas de no presentar la documentació sol·licitada per l’Ajuntament abans dels terminis
establerts, es revocarà l’ajut i s’iniciarà el procediment de reintegrament, sense perjudici de les
responsabilitats que s’escaiguin.
Són causes de nul·litat o anul·labilitat els incompliments següents:
- La manca en l’acreditament sol·licitat de les condicions de beneficiari o la pèrdua de la mateixa.
- El no compliment de les condicions estipulades per l’atorgament de l’ajut econòmic concedit, com
per exemple, cessar l’activitat abans de 31 de desembre de 2021.
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L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà efectuarà els controls per a garantir el compliment de les
obligacions detallades en aquestes bases. Les persones beneficiàries hauran d’aportar tota la
documentació que li sigui requerida en el seu cas.

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

- El no compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de conservació de
documents.
- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part
de l’òrgan municipal que gestiona el present ajut.
11.- Publicitat
L’Ajuntament publicarà a la web municipal una relació dels ajuts i de les subvencions concedides,
amb indicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris, la informació relativa al control financer i la
justificació o rendiment de comptes de la subvenció, segons estableix l’article 15 de la llei catalana
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense
perjudici de la publicació en els diaris oficials que pugui correspondre.
En compliment del que disposa l’article 18 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i el seu desenvolupament reglamentari, l’Ajuntament proporcionarà a la
Base de dades nacional de subvencions, en els termes exigits, la informació relativa a aquests
ajuts i les subvencions concedides.
12. Protecció de 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 (LOPDGDD) i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades
de caràcter personal seran tractades d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que
estableix la normativa sobre protecció de dades.
ANNEX
SOL·LICITUD D’AJUTS EXTRAORDINARIS I URGENTS DE SUPORT AL TEIXIT
EMPRESARIAL I COMERCIAL DE GUARDIOLA
DE BERGUEDÀ AFECTAT
ECONÒMICAMENT PER LA COVID-19
Dades empresa o entitat sol·licitant

Plantilla de personal de

Dades representant legal de l’empresa
Nom i cognoms
Càrrec

NIF
Telèfon

Segons estableix la Llei 39/2015, l'Ajuntament us podrà enviar notificacions telemàtiques
relacionades amb aquesta sol·licitud.
IMPORTANT: Sempre que s’acrediti la representació, les actuacions municipals s’adreçaran al
representant. En tot cas es notificarà per aquesta via a les persones obligades segons l’article 14.2
de la Llei 39/2015.

SOL·LICITO:
Que d’acord amb les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts extraordinaris
previstos dins el marc de les mesures econòmiques urgents i de suport al teixit empresarial i
comercial de Guardiola de Berguedà afectat per la COVID-19, es concedeixi un ajut a l’empresa,
persona física o entitat que represento per l’import de 1000,00 €.
En el cas de justificar entre 2 i 10 treballadors/es, la quantia s’incrementarà 50,00 € per cada
treballador/a que l’empresa tingui contractat, essent en aquests casos l’import màxim de l’ajut de
500 €.
Tipologia de beneficiari (marcar amb una X una de les dues opcions)
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Raó social
NIF
Domicili per a notificacions
Població
Codi postal
Telèfon
Adreça electrònica per a notificacions
l’empresa
Domicili del centre de treball

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

A) Activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel 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.
B) Activitats econòmiques no suspeses per les mesures decretades però afectades per la
minoració de la seva activitat, com a mínim el 50% dels seus ingressos, en relació a l’exercici 2019.
Quan la persona física o jurídica no porti d’alta des del mes d’abril de 2019 per acreditar la reducció
dels ingressos, la valoració es farà tenint en compte la mitjana d’ingressos mensuals des de l’alta
censal fins al mes de març 2020.
Documentació que s’adjunta en la tipologia de beneficiari A (marcar amb una X)

-

Full de dades bancàries.
Còpia del document d’identitat del/la representant legal.
Documents TC de la seguretat social a efectes d’acreditar el nombre de treballador/es.

Documentació que s’adjunta en la tipologia de beneficiari B (marcar amb una X)

-

Full de dades bancàries.
Còpia del document d’identitat del/la representant legal.
Poders notarials o certificació de delegació per actuar en representació de l’empresa o
entitat sol·licitant.
Compte de pèrdues i guanys de l’últim exercici comptable a efectes d’acreditar la xifra
neta de negocis.
Documents TC de la seguretat social a efectes d’acreditar el nombre de treballador/es.
Llibres i registres comptables que acreditin la pèrdua d’ingressos de com a mínim el 50%
respecte l’exercici 2019.

Declaració responsable en la tipologia de beneficiari B (marcar amb una X)
Que l’empresa o entitat no ha suspès la seva activitat per les mesures decretades, però s’ha vist
afectada per la minoració de la seva activitat, com a mínim el 50% dels seus ingressos, en relació
a l’exercici 2019. Quan la persona física o jurídica no porti d’alta des del mes d’abril de 2019 per
acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es farà tenint en compte la mitjana d’ingressos
mensuals des de l’alta censal fins al mes de març de 2020.

Actuant en nom i representació de l’empresa o entitat sol·licitant i sota la meva responsabilitat,
declaro:
- Que l’empresa o entitat no està incursa en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3
de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Que l’empresa o entitat està al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Estat,
amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament i que no té cap deute contret amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social. Qualsevol situació d’impagament en aquest sentit és degut a
l’existència d’una resolució de pròrroga, moratòria o qualsevol altre condició especial i l’empresa o
entitat està en disposició d’acreditar-ho quan li sigui sol·licitat a efectes de verificació i control.
- Que l’empresa o entitat no ha estat sancionada, en resolució ferma, amb la pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions.
- Que l’empresa o entitat comunicarà qualsevol alteració significativa que es produeixi amb
posterioritat a l’atorgament i reintegrarà els fons rebuts en el cas que no es compleixin de les bases
reguladores o en cas que sigui necessària la corresponent renúncia.
- Que l’empresa o entitat compleix el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les
vinculacions derivades del dret comunitari europeu, i en particular la normativa comunitària relativa
a les ajudes a minimis (Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013, que desenvolupa
els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE), segons la qual la beneficiària no podrà
rebre més de 200.000 EUR en concepte de minimis durant un període de tres anys.
- Que la plantilla de personal de l’empresa o entitat no supera els 10 treballadors/es i que té la
condició de micro empresa.
- Que l’empresa o entitat té seu social, delegació o centre de treball en el terme municipal de
Guardiola de Berguedà i que ve desenvolupant la seva activitat, com a mínim des del 14 de març
de 2020 (data que entra en vigor la declaració de l’estat d’alarma).
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Declaracions responsables

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

- Que l’empresa o entitat te l’activitat econòmica legalment autoritzada per l’Ajuntament de
Guardiola de Berguedà.
- Que l’empresa o entitat disposa de declaració censal a l’Agència Tributària (model 036 o 037).
- Que l’empresa o entitat no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció
greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals
o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
- Que l’empresa o entitat no és administració pública, ni organisme públic, ni societat mercantil
pública ni, en el cas que sigui una societat mercantil privada, que la majoria del 10/11 seu capital
social ni la majoria dels membres del seu màxim òrgan de govern són de titularitat pública o
nomenats per un ens públic.
- Que l’empresa o entitat no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de
sentències femer condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries
per raó de sexe o gènere.
- Que l’empresa o entitat compleix amb qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui
afectar-li.
- Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i que
també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la convocatòria, i
que les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes.
- Que compleixo els requisits per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i per tant, Autoritzo
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà a efectuar la consulta de dades tributàries a l’administració
corresponent, per tal de comprovar que es compleixen les condicions requerides per accedir a
l’objecte d’aquesta sol·licitud.
- No autoritzo l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà a efectuar la consulta de dades tributàries a
altres administracions. En aquest cas caldrà presentar la documentació acreditativa de complir
amb les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud.
- Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
- Que estic obligat/ada a comunicar a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà qualsevol variació
que pogués produir-se d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, d’acord
amb la normativa vigent.

TERCER.- Sotmetre el procediment a un termini d’informació pública de vint hàbils, el qual
s’anunciarà al BOP, a la seu electrònica municipal i al tauler d’edictes municipal, i l’expedient
podrà ser consultat a la seu electrònica municipal.
QUART.- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva des de l’endemà que finalitzi el
tràmit d’informació pública si durant aquest no es formula cap al·legació, sense necessitat de cap
acord exprés.
CINQUÈ.- Disposar que el termini de presentació de sol·licituds discorrerà en paral·lel al de la
informació publica, s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquest acord a la seu electrònica
municipal i finalitzarà el dia 30 d’abril de 2021.
SISÈ.- Condicionar l’atorgament de les subvencions a què, com a conseqüència de la informació
pública no quedi sense efecte la convocatòria o s’alterin les condicions de concurrència de forma
que no resulti possible l’adjudicació.
Guardiola de Berguedà, a 17 de març de 2021

Josep Lara Tristante
Alalde

Codi Validació: AALTMCPPMQLMA6W9XS2LG75QM | Verificació: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 9

SEGON.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
20.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 48001/430 del pressupost de l’exercici 2021.

