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En compliment del que disposa l'article 9.3 i 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern i l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, en virtut de l’article 53.1 e)
del 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, es fa públic que a la Junta de Govern Local, en sessió de data 1
de març de 2022, va aprovar les Bases reguladores i l’obertura de la convocatòria dels ajuts
econòmics covid19 als gimnasos, instal·lacions i equipaments esportius i als establiments i
locals comercials del centre comercial afectats per la suspensió d’obertura recollida a la
resolució SLT/2700/2020 de la Generalitat de Catalunya del 29 d’octubre, en el marc del
programa ApropAMB de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la part dispositiva del mateix és la
següent:
Primer.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores adjuntes com a annex I per a la
sol·licitud i l’atorgament d’uns ajuts econòmics covid-19 als gimnasos, instal·lacions i
equipaments esportius i als establiments i locals comercials del centre comercial de
Sant Cugat del Vallès afectats per la suspensió d’obertura recollida a la Resolució
SLT/2700/2020 de la Generalitat de Catalunya del 29 d'octubre, en el marc del programa
ApropAMB de l' Àrea Metropolitana de Barcelona.
Segon.- APROVAR l’autorització de la despesa per import inicial de 150.000 euros a càrrec de
l’aplicació pressupostària: 70302003 91121 43000 4790000 70302 “Ajuts autònoms i PIME’s”
del pressupost de l’exercici 2021 i prorrogat per a l’exercici 2022.
Tercer.- APROVAR el model de sol·licitud d’aquests ajuts que s’incorpora com a annex II.
Quart.- APROVAR el model de relació de despeses que s’incorpora com a annex III.
Cinquè.- OBRIR la convocatòria d’aquests ajuts, iniciant el termini per presentar les sol·licituds
des de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i amb obertura fins a dos mesos desprès.
Sisè.- PUBLICAR les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’uns ajuts
econòmics covid-19 als gimnasos, instal·lacions i equipaments esportius i als
establiments i locals comercials del centre comercial de Sant Cugat del Vallès al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al tauler electrònic municipal.
Així mateix, de conformitat amb el 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 aquesta convocatòria i ajuts.
També subministrarà la informació al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC)
segons el Reglament aprovat per Decret 271/2019, de 23 de desembre, publicat al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya Núm.8032 en data 30.12.2019.
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Setè.- TRASLLADAR els presents acords a Intervenció, al Servei de Comptabilitat i a la
Tresoreria municipal als efectes escaients.
Annex I
BASES REGULADORES ESPECIFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS COVID-19
DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS ALS GIMNASOS, INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENTS ESPORTIUS I ALS ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS DEL CENTRE
COMERCIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS AFECTATS PER LA SUSPENSIÓ DE L’OBERTURA AL
PÚBLIC, SEGONS LA RESOLUCIÓ SLT/2700/2020 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL 29
D’OCTUBRE, en el marc del programa ApropAMB de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
1.- INTRODUCCIÓ
La situació excepcional de pandèmia i la seva evolució, ha portat a adoptar des de l’inici una sèrie de
mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de
Catalunya.
La Resolució del Departament de Salut SLT/2700/2020, de 29 d'octubre de 2020
d’altres:
-

-

va implicar entre

la suspensió de l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials, a excepció dels
establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i
estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes
higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de
veterinària, i d’aquells establiments comercials que es trobin dins dels centres o recintes comercials,
que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés
directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.
la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, a excepció dels
centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com de les
instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional,
estatal i internacional.

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, mitjançant el programa ApropAMB de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, vol donar suport als sectors afectats per la Resolució esmentada i contribuir a pal·liar els
costos suportats en aquest període de suspensió d’obertura. Per tot això, vol aprovar les bases
específiques i convocatòria d’uns ajuts econòmics destinats als següents conceptes:
-

En cas de ser arrendatari/a i titular de l’activitat, ajut al lloguer dels seus establiments comercials o de
serveis.

-

En cas de ser propietari/a i titular de l’activitat, ajut per les despeses destinades a l’adequació del
seus establiments a les mesures de seguretat, salut i higiene degudes a la covid-19 i a la digitalització
dels seus negocis,

2.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L'objecte d'aquestes bases específiques és regular la convocatòria d’una línia de concessió d’ajuts
econòmics per tal de contribuir a reduir l’impacte dels danys econòmics ocasionats a les persones
físiques o jurídiques dels establiments o locals comercials dels centres comercials i de les instal·lacions i
equipaments esportius del municipi, que es van veure afectades per la suspensió d’obertura que va
comportar la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es van adoptar noves mesures de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya.
3.- RÈGIM JURÍDIC
Les presents bases específiques s’emmarquen sota el programa de l’AMB ApropAMB, Pla Metropolità de
suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis, aprovat en data 28 de
juliol de 2020 i amb la publicació definitiva el 9 d’octubre de 2020 i modificat per acords del Consell
Metropolità havent estat publicat el text definitiu del Pla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de 27 de juliol de 2021 , amb caràcter general, i per tot el que no quedi regulat en les bases o resolucions
anteriors dins la següent normativa:
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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. Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del
sector públic por mitjans electrònics.
m. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
n. Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i
ajuts de Catalunya (RAISC) publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8032 en
data 30.12.2019
o. Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
p. Les bases d’execució del pressupost municipal vigents en el moment de la seva tramitació i resolució.
q. Específicament: Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat, Llei 38/2003, 17
de novembre, general de subvencions i 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 referencia en aquestes bases específiques, en funció
del destí de l’ajut es consideraran rendiment de l’activitat o si no es troba relacionada amb l’activitat
econòmica que desenvolupa el beneficiari es pot considerar guany patrimonial, en qualsevol dels dos
casos el beneficiari haurà de tenir-ho en compte pel que fa a les seves obligacions amb la hisenda
pública, ja que es poden trobar subjectes a declaració davant de la hisenda pública però exempts en el
seu pagament.
Aquests ajuts econòmics 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.
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 persones físiques o jurídiques susceptibles de ser beneficiàries dels ajuts restaran sotmeses a les
responsabilitats i el règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la
normativa aplicable en matèria de subvencions.
4.- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’import previst per a aquesta convocatòria és de 150.000 € a càrrec de l’aplicació pressupostària
70302003 91121 43000 4790000 70302 “Ajuts autònoms i PIME’s, del pressupost de l’exercici 2021 i
prorrogat per a l’exercici 2022.
La totalitat d’aquest import prové del Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de
proximitat i la coproducció de serveis de l’AMB, aprovat en data 28 de juliol de 2020 i amb la publicació
definitiva el 9 d’octubre de 2020 i modificat per acords del Consell Metropolità havent estat publicat el text
definitiu del Pla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 27 de juliol de 2021.
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No obstant, l’atorgament de les subvencions restarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost municipal vigent en el moment de concessió de la mateixa, conforme estableix
l’article 56.2 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre general de subvencions.
Es podrà ampliar la quantia de la convocatòria i sense necessitat de d’una nova convocatòria, si així ho
aconsellen el nombre i la qualitat de les sol·licituds presentades i sempre que la proposta especifiqui quins
fons pressupostaris han de finançar la major despesa, la seva disponibilitat i, en el seu cas, la prèvia
aprovació de les modificacions pressupostàries oportunes, amb anterioritat a la resolució de la concessió
de les subvencions, conforme estableix l’article 58 del reglament de subvencions RD 887/2006, de 21 de
juliol.
Si en el transcurs de l’exercici pressupostari, un cop resolt l’atorgament de les subvencions i abans de la
finalització del termini de justificació de l’activitat subvencionada, no s’exhaureix l’import disponible de la
convocatòria d’ajuts econòmics covid-19 de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès als establiments de
restauració, centres d’estètica i bellesa, i altres activitats afectades per la suspensió d’obertura recollida a
la resolució SLT/2546/2020 de la Generalitat de Catalunya del 15 d’octubre, en el marc del programa
ApropAMB de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el romanent es podrà destinar a l’aplicació
pressupostària 70302003 91121 43000 4790000 70302 de la present convocatòria.
5.- BENEFICIARIS, REQUISITS i DESPESES SUBVENCIONABLES
A- BENEFICIARIS
Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que el seu volum anual de negoci no
superi els 2.000.000€ (segons la definició de la Comissió 2003/361/CE de 6 de maig de 2003), i que
desenvolupin alguna de les següents activitats econòmiques afectades per la suspensió de l’activitat
segons Resolució SLT/2700/2020 de 29 d’Octubre 2020:
a)

b)

Establiments i locals comercials en centres comercials, a excepció dels establiments i locals
comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats
exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres
productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, i d’aquells
establiments comercials que es trobin dins dels centres o recintes comercials, que tinguin una
superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent
des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.
Gimnasos, instal·lacions i equipaments esportius, a excepció dels centres de tecnificació i rendiment
esportius, tant de titularitat pública com privada, així com de les instal·lacions i equipaments esportius
que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

En cas que la persona beneficiària disposi més d’una titularitat de llicència de les activitats descrites i
afectades pel tancament en un mateix establiment, a efectes de la subvenció només computarà una
activitat, és a dir, només podrà demanar un ajut per cada establiment, independentment de les titularitats
de llicències d’activitat que tingui aquest.
S’entén per establiment els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o sense cobrir
en què es desenvolupen les activitats empresarials.
B- REQUISITS
1.
2.
3.
4.
5.

Que l’establiment o local comercial o de serveis pel que demani l’ajut estigui ubicat a Sant Cugat del
Vallès.
Que estigui al corrent de pagament de les obligacions tributàries, de seguretat social o mutualitat que
correspongui, i dels tributs municipals.
Que hagi iniciat l’activitat i estigui donat d’alta censal abans del RD 463/2020, del 14 de març de
2020, pel qual es va declarar l’estat d’alarma en els casos escaients.
Que la seva activitat continuï donada d’alta en el moment de la presentació de la sol·licitud.
Que un cop permesa l’obertura de l’activitat després de la suspensió d’octubre, es compleixin totes
les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del
PROCICAT (aforament, distància mínima entre persones, ventilació, etc.) i que no hagin estat
denunciats per incompliment. (S’acreditarà amb la declaració responsable inclosa al document de
sol·licitud).

Aquests requisits s’hauran d’acreditar tal i com s’indica al punt 8.C d’aquestes bases.
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C- DESPESES SUBVENCIONABLES
Aquest ajut va destinat a subvencionar el lloguer dels locals de les activitats econòmiques dels
beneficiaris arrendataris titulars de l’activitat amb els següents percentatges i quanties màximes:


Establiments i locals comercials en centres comercials (beneficiaris a) de l’apartat 5.A d’aquestes
bases), activitats amb suspensió d’obertura durant el període del 29 d’octubre al 14 de desembre del
2020, segons la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre:
-el 50% del lloguer que hagi pagat del seu establiment durant els mesos de novembre i desembre de
2020, amb un ajut fins a un màxim de 1.500 €.



Gimnasos, instal·lacions i equipaments esportius, (beneficiaris b) de l’apartat 5.A d’aquestes bases),
activitats amb suspensió d’obertura durant el període del 15 d’octubre al 23 de novembre del 2020,
segons la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre:
-el 40% del lloguer que hagi pagat del seu establiment durant els mesos de novembre i desembre de
2020, amb un ajut fins a un màxim de 1.500 €.

En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut sigui la propietària del local i titular de l’activitat, ja que no
disposa de despesa de lloguer, pot demanar l’ajut per subvencionar les despeses destinades a
l’adequació del seu establiment a les mesures de seguretat, salut i higiene dels llocs de treball i relacions
socials degudes a la covid-19 i per adequar la seva activitat digitalment. amb un ajut fins a un màxim de
800 €.
El període de les despeses subvencionables serà des del 14 de març fins al 31 de desembre del
2020 inclòs (períodes afectats per RD 463/2020, de 14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat
d’alarma i Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre per la qual es prorroguen i modifiquen les
mesures en materia de salut pública per a la contenció de la pandèmia de covid-19).
Són subvencionables les despeses d’assistència tècnica, materials, productes i adequacions d’espais
per a la seguretat i protecció sanitària dels llocs de treball i les relacions socials, en relació amb la
covid-19, i els equipaments informàtics i de comunicació i serveis digitals.
6.- QUANTIES DELS AJUTS i PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
A- QUANTIA
En el cas que la persona física o jurídica beneficiària disposi d’un contracte de lloguer de l’establiment on
realitza l’activitat i sigui titular de la mateixa, la quantia de l’ajut serà d’un màxim de 1.500€.
En el cas que la persona física o jurídica beneficiària sigui la propietària de l’establiment i titular de
l’activitat, la quantia de l’ajut será d’un màxim de 800€.
B- PROCEDIMENT
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, presentades a partir del dia següent de la publicació de les presents
bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins a 2 mesos de la data de publicació, ambdós
inclosos.
Aprovada la convocatòria per l’òrgan competent es farà la publicació conforme s’estableix en l’article 18 i
20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 30 del RD 887/2006, de 21
de juliol del seu reglament, a través de la Bases de Dades Nacional de Subvencions, l’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, el text íntegre de la convocatòria en el tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament i
a la pàgina web municipal (www.santcugat.cat), per finalment, si s’escau, en un mitjà de comunicació local
o comarcal.
De conformitat amb el Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre
de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC) cal enviar la informació de les ajudes i subvencions a aquest
registre conforme estableix els seus article 3 i 5.
El criteri per determinar l’ordre d’accés a l’ajut econòmic serà l’ordre de presentació complerta de les
sol·licituds en el registre corresponent i fins a l’esgotament de l’aplicació pressupostària assignada a l’ajut.
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Si la sol·licitud no reuneix els requisits que preveuen aquestes bases per entendre admesa la sol·licitud,
des de l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC) es requerirà a la persona interessada l’esmena dels defectes o
omissions en el termini màxim, improrrogable, de 10 dies hàbils, tot indicant-li que de no fer-ho se la tindrà
per desistida de la seva sol·licitud, d’acord amb el que prescriu l’article 68 de la llei estatal 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb el
que preveu l’article 14 del RD 203/2021, de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament d’actuació i
funcionament sector públic por mitjans electrònics, es podrà fer el requeriment d’esmenes al particular
telemàticament en l’adreça electrònica facilitada expressament per aquest tràmit o quan així ho hagi
manifestat expressament, i en cas de persona jurídica, es farà el requeriment d’esmenes telemàticament
de forma obligatòria perquè així ho estableix la normativa esmentada.
En cas que es presentin més sol·licituds per rebre els ajuts econòmics covid-19 que pressupost
disponible, aquelles sol·licituds que no han arribat a obtenir un ajut per haver-se esgotat la quantia
inicialment destinada, constituiran una borsa de reserva, susceptible de rebre posteriorment l’ajut
econòmic, per estricte ordre de presentació completa en el registre.
B.1.- Instrucció
Des de l’àmbit de Promoció Econòmica s’examinaran les sol·licituds presentades i prèviament tramitades
per l’OAC, i en seu de Comissió de Valoració tècnica, que serà l’òrgan instructor és formularà proposta de
resolució provisional motivada que es notificarà a les persones interessades, concedint 10 dies hàbils per
a realitzar al·legacions.
Es podrà prescindir d’aquest tràmit d’audiència quan no es tingui en compte altres fets, al·legacions,
documents i proves que els pròpiament aportats per l’interessat/da, per tant la proposta en aquest cas
serà definitiva.
Examinades, si n’hi ha, les al·legacions, es formularà proposta de resolució definitiva en els termes que
recull l’article 24 de la Llei de subvencions.
L’òrgan instructor podrà resoldre provisionalment i parcialment a mesura que tingui examinades
determinada quantitats de sol·licituds una vegada es vagin completant i en aquest cas formularà
periòdicament proposta de resolució provisional i parcial amb proposta de pagament avançat que resoldrà
l’òrgan competent.
Les propostes de resolució provisional i definitiva parcial no generen cap dret a favor del beneficiari
proposat, davant l’Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució de concessió.
La Comissió Tècnica de Valoració presentarà la proposta de resolució definitiva que serà validada per la
Direcció i elevada per la Tinència d’alcaldia corresponent per l’aprovació de l’òrgan competent que és la
Junta de Govern. La resolució definitiva inclourà de forma expressa, motivada i individualitzada, com a
mínim, la quantia de la subvenció que es proposa concedir i les quantitats a pagar anticipadament.
En relació a les sol·licituds desestimades, la proposta de resolució definitiva haurà de contenir, de manera
succinta, els motius específics de la desestimació.
S’entendrà que existeix l’acceptació tàcita de l’ajut concedit si en termini de 5 dies naturals des de la
recepció de la notificació de la proposta d’atorgament no es renuncia al mateix.
B.2.- Comissió Tècnica
La valoració de les sol·licituds de subvenció correspon a la Comissió Tècnica de Valoració, entesa com a
òrgan d’instrucció de conformitat amb l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i estarà formada per les següents persones:
a.
b.
c.
d.

Una persona en representació de l’àmbit de Promoció Econòmica: Esther Samon o persona
en qui delegui.
Una persona en representació dels serveis jurídics: Isabel Beltran o persona en qui delegui.
Una persona en representació de l’òrgan de control intern: Elena Pujalte o persona en qui
delegui
Una persona administrativa de l’àmbit de Promoció Econòmica que exerceix la funció de
secretari/a: Carme Calvo o persona en qui delegui.

La Comissió tècnica podrà realitzar d’ofici totes aquelles actuacions que necessiti per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades, en virtut de les quals, ha de formular la proposta de resolució.
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Aquesta comissió de valoració tindrà la funció d’avaluar les sol·licituds amb la documentació que es
determina en aquestes bases i formular les propostes de resolució de concessió o de denegació dels
ajuts, degudament motivada, i que serà elevada com a proposta de resolució definitiva a l’òrgan
competent.
La proposta de resolució podrà incloure, en el seu cas, una relació ordenada de les sol·licituds que
complint les condicions administratives i tècniques establertes en aquesta convocatòria, no hagin estat
estimades per superar-se la quantia màxima del crèdit fixat i consignat en la convocatòria, i per tant
conformen una borsa de reserva.
El termini per a la resolució de la concessió del procediment és de tres mesos, comptadors a partir de
l’endemà de la data final del període de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense
que s'hagi notificat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud.
7.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES BENEFICIÀRIES
Les persones físiques o jurídiques beneficiàries dels ajuts hauran de complir les següents obligacions:
-

-

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, tant nacionals com
comunitaris 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 física o
jurídica 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 les bases reguladores o en cas que sigui necessària
la corresponent renúncia.
Les persones físiques o jurídiques beneficiàries d’aquests ajuts 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’ajut, per haver falsejat les condicions
requerides o mostrar negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes a la
normativa de subvencions.

8.- PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
A- TERMINI
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació serà a partir del dia següent de la
publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins a dos mesos de la
data de publicació, ambdós inclosos.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que preveuen aquestes bases per entendre’s admesa, des de
l’Oficina d’atenció al ciutadà es requerirà a la persona interessada l’esmena dels defectes o omissions en
el termini màxim, improrrogable, de 10 dies, tot indicant-li que de no fer-ho se la tindrà per desistida de la
seva sol·licitud, d’acord amb el que prescriu l’article 68 de la llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb el que preveu
l’article 14 del RD 203/2021, de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament
sector públic por mitjans electrònics, es podrà fer el requeriment d’esmenes al particular telemàticament
en l’adreça electrònica facilitada expressament per aquest tràmit o quan ho així ho hagi manifestat, i en
cas de persona jurídica obligatòriament conforme ho estableix la normativa esmentada.
B- LLOC DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds per concórrer a l’ajut econòmic regulat en les presents bases s’han de formular mitjançant
el tràmit específic “Ajuts als gimnasos, instal·lacions i equipaments esportius i als establiments i locals
comercials del centre comercial del municipi, afectats per la Covi19”, que es podrà consultar a la Seu
electrònica: http://www.santcugat.cat/seu.
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Caldrà incloure tota la documentació complementària necessària per a la concessió de l’ajut relacionada
al punt 8.C.
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
Les persones físiques o jurídiques beneficiàries descrites a l’apartat 5.A d’aquestes bases, en el moment
de la sol·licitud inicial, hauran de presentar:
-

Sol·licitud de l’ajut econòmic degudament signada: formulari telemàtic o Doc. 1133 en cas que es faci
la sol·licitud presencialment. (Inclou la declaració responsable).
NIF del titular de l’activitat o representant legal.
En cas de ser una persona jurídica:
- 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.

-

Full de dades bancàries segons model 082 de l’Ajuntament, signat i segellat per l’entitat financera i
signat pel sol·licitant, si no l’ha presentat anteriorment i consta actualitzat a les bases de dades de
l’Ajuntament.
Model 036/037 d’inici de l’activitat, o qualsevol altra document que acrediti trobar-se exercint l’activitat
prèviament al 14 de març de 2020.

Per tal de justificar la despesa subvencionable descrita a l’apartat 5.C d’aquestes bases, les persones
físiques o jurídiques beneficiàries hauran de presentar:
Per persones físiques o jurídiques en lloguer de l’establiment on realitza l’activitat:
-

Contracte de lloguer del local aplicable al període subvencionable.
Factures + comprovant de pagament de les despeses del lloguer dels mesos de novembre i
desembre de 2020, o qualsevol altre document o prova que acrediti les despeses i pagaments
realitzats admesa en dret.

Per persones físiques o jurídiques propietàries:
-

-

Factures + comprovant de pagament de les despeses de març a desembre 2020 destinades a
l’adequació del seu establiment a les mesures de seguretat, salut i higiene degudes a la covid-19 i/o
destinades a la digitalització del seu negoci, o qualsevol altre document o prova que acrediti les
despeses i pagaments realitzats admesa en dret.
Document ANNEX II:” relació de despeses”. Cada justificant de despesa i el seu comprovant de
pagament, han de portar la numeració que es correspongui amb l’ordre del document de justificació
“ANNEX II: relació de despeses”.

9.- JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS
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.
La quantitat i justificació dels ajuts ve determinada per la relació de factures i pagaments acreditats.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que l’establiment hagi determinat,
de conformitat amb el procediment comptable que segueix l’Ajuntament de Sant Cugat i s’estipula en les
bases d’execució del pressupost.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès realitzarà controls per a garantir el compliment de les obligacions
detallades en aquestes bases. Les persones beneficiaries hauran d’aportar tota la documentació que li
sigui requerida en el seu cas.
10.- COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS, AJUDES, INGRESSOS
O RECURSOS PER A LA MATEIXA FINALITAT
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L’ajut atorgat serà compatible amb subvencions i ajuts d’altres administracions o ens públics o privats,
nacionals o internacionals amb el mateix objecte, sempre que aïlladament o en concurrència amb
aquestes no superi al concepte a subvencionar.
Igualment seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals que es puguin aplicar als sol·licitants
d’aquest ajut econòmic.
11.- 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’acreditació sol·licitada de les condicions de beneficiari/a o la pèrdua de la mateixa.
El no compliment de les condicions estipulades per l’atorgament de l’ajut econòmic.
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.
I qualsevol altre que reculli la normativa d’aplicació.

12.- REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT
L’incompliment de les obligacions previstes en les bases i la convocatòria o que resultin de la normativa
general reguladora de les subvencions públiques, pot donar lloc a la revocació de la subvenció, al
reintegrament, en el seu cas, de les quantitats percebudes indegudament incrementades amb els
interessos i recàrrecs d’aplicació i, si és procedent, a la sanció administrativa corresponent, de
conformitat amb allò que preveuen els capítols VI i VII de l’Ordenança general de subvencions (BOP
núm. 131, de 2 de junt de 2009), el Títol III del Reintegrament, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la LGS, i articles 40 a 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
13.- PUBLICITAT
La convocatòria i la resolució haurà de publicar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions, així
com el tauler d’edictes electrònic d’aquesta Corporació, de conformitat amb l’article 18 i 20 de la LGS i
l’article 15.1.c de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
L’Ajuntament publicarà al Tauler electrònic municipal (www.santcugat.cat) 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.
Ara bé, per Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de
subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm.
8032 en data 30.12.2019 , es regula com ha d’ésser el subministrament de la informació i per part de
quines entitats al RAISC i en la seva disposició transitòria 2a, que “En l'àmbit de les entitats que integren
l'Administració local, l'obligació establerta per l'article 15.1.c de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es podrà donar per complerta amb la tramesa
de la informació exigida al RAISC.”
Per tant, des de gener de 2021 s’entén la obligació d’informar en matèria de subvencions per part de les
entitats locals al RAISC també.
14.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA
Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament correcte, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement
dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o
pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar
els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
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Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. b) No realitzar accions que
posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o
ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions
següents:
Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.
No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció o ajut.
No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos
ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació
del compliment de les obligacions establertes en aquesta convocatòria i particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons
públics.
Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris
en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits
establerts en l'article 3.4 de la Llei de transparència.
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta.
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador
previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a
beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la
legislació vigent en matèria de subvencions.
15.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
La protecció de les dades personals es realitzarà, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
S’informa als sol·licitants que les vostres dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el
procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta convocatòria.
En relació a les subvencions nominatives les dades són conservades de manera permanent, però en el
cas de les subvencions de lliure concurrència adjudicades, es conservarà permanentment el projecte, la
memòria i les actes d’avaluació sempre que n’hi hagi, i destrucció de la resta de documentació. Termini:
sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.
Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit
sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’ un escrit dirigit a Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, indicant “Ref. Protecció
de dades” o bé exercir el seu dret a través de la Seu Electrònica. Per a més informació, consulteu la
pàgina web: https://www.santcugat.cat/web/proteccio-de-dades”. “
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Annex II
“
SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS COVID-19 (finançats per l’AMB) DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS ALS GIMNASOS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I ALS ESTABLIMENTS I LOCALS
COMERCIALS DEL CENTRE COMERCIAL DEL MUNICIPI AFECTADES PER LA SUSPENSIÓ D’OBERTURA
RECOLLIDA A LA RESOLUCIÓ SLT/2700/2020 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 29 D’OCTUBRE (Exp.
AUPAC 6064)
Dades de l’empresa, entitat o persona autònoma sol·licitant
Nom o raó social

NIF

Domicili per a notificacions
Població

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica per a notificacions
Dades del representant legal de l’empresa

Nom i cognoms

NIF

Càrrec
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.
Si preferiu rebre les notificacions per correu certificat, marqueu aquesta casella (només persones físiques)
SOL·LICITO
Que es concedeixi un ajut a l’empresa, persona física o entitat que represento per l’import que correspongui d’acord amb
les bases reguladores per a la sol·licitud d’ajuts econòmics covid-19 de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès als gimnasos,
instal·lacions i equipaments esportius i als establiments i locals comercials del Centre Comercial afectats per la suspensió
d’obertura recollida a la Resolució SLT/2700/2020 de la Generalitat de Catalunya del 29 d’octubre.
Dades de l’establiment o local pel que es sol·licita l’ajut (el que consta a la llicència d’activitats)
Adreça de l’establiment
Població

Codi postal

Plantilla de personal de l’empresa

CNAE

Descripció de l’activitat
Tipologia de beneficiari (marcar amb una X una de les dues opcions A o B i en el cas de marcar l’opció A, marcar el tipus
d’activitat segons una de les opcions a i b)
A) Si disposa d’un contracte de lloguer de l’establiment on realitza l’activitat.
a) establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres o recintes comercials a excepció dels dedicats
exclusivament a la venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de
primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, i d’aquells establiments comercials que es
trobin dins els centres o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i
comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.
b) gimnasos, instal·lacions i equipaments esportius, a excepció dels centre de tecnificació i rendiment esportius, tant
de titularitat pública com privada, així com de les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir
entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
B) Si és el propietari de l’establiment on realitza l’activitat.
Declaració responsable
Actuant en nom i representació de l’empresa o entitat sol·licitant i sota la meva responsabilitat, declaro:
-

Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
Que l’empresa o entitat està obligada a comunicar a l’Ajuntament de Sant Cugat 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.
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
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-

-

-

-

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 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 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 mínims (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 mínims durant un
període de tres anys.
Que l’empresa o entitat te l’activitat econòmica legalment autoritzada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i
autoritza a aquest Organisme a fer les comprovacions necessàries.
Que l’empresa o entitat ve desenvolupant la seva activitat amb anterioritat al 14 de març de 2020 (data que entra
en vigor la declaració de l’estat d’alarma) i que ha mantingut la seva activitat com a mínim, fins el moment de fer
la sol·licitud.
Que el seu volum anual de negoci no supera els 2.000.000€.(En el cas de que la persona física o jurídica tingui
més d’un centre de treball, en cap cas el centre de treball pel qual demana la subvenció pot superar els
2.000.000 €).
Que l’empresa o entitat, un cop permesa l’obertura de l’activitat després de la suspensió d’octubre, va complir
amb totes les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT
(aforament, distància mínima entre persones, ventilació, etc.), que no presenta cap sanció al respecte 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, 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 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 fermes
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.

Autorització de consulta de dades a altres administracions
Per tal que l’Ajuntament de Sant Cugat pugui comprovar que es compleixen les condicions requerides per accedir a l’objecte
d’aquesta sol·licitud.
Autoritzo a l’Ajuntament a efectuar la consulta de dades tributàries a l’administració corresponent,
No autoritzo la consulta. En aquest cas caldrà presentar la documentació acreditativa d’estar al corrent de pagament
de tributs (hisenda i seguretat social).
Signatura representant legal i segell de l’empresa o entitat sol·licitant

Sant Cugat del Vallès,
d
de 20
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès
Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès vinculat a la finalitat del vostre tràmit i sol·licitud. Les vostres dades seran conservades com a part
dels procediments administratius de l’Ajuntament. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui
necessari per portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la
nostra política de privacitat . Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1 08172 Sant Cugat del Vallès, indicant
“Ref. Protecció de dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. “
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Annex III
ANNEX 2. RELACIÓ DE DESPESES
Nom o Raó Social de l'Entitat:
NIF / NIE:
DATA
FACTURA

Nº FACTURA
DEL
PROVEÏDOR

NOM DEL
PROVEÏDOR

AJUTS ECONÒMICS COVID-19
DATA :

CONCEPTE/DETALL DE LA
DESPESA SUBVENCIONADA*

IMPORT (BASE
IMPONIBLE)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

0

*Si una factura inclou despeses subvencionables i no subvencionables, només podeu demanar l'ajut per la
despesa subvencionable, i per tant en aquest full heu de posar només la despesa concreta de la factura, en
cap cas el total de la factura.
Es poden afegir tantes línies com es necessiti.”

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació,
d’acord amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s’hagi notificat o, si escau, publicat la seva resolució– el termini per a la interposició
del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu
procedent, d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
13/14

procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). La qual cosa es fa
pública per al general coneixement. ment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC).
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.
F_FIRMA_84
Signat digitalment per:
L'Alcaldia
Mireia Ingla Mas
02-03-2022 13:28
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