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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL TEIXIT 
EMPRESARIAL, COMERCIAL I SERVEIS DE PROXIMITAT DE PRATS DE 
LLUÇANÈS AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 

 

Prats de Lluçanès té un teixit empresarial i comercial de proximitat que està patint de 
forma greu els efectes de la declaració de l’estat d’alarma. 

És per això que, més enllà dels instruments habituals de suport i foment a les 
empreses, esdevé necessari disposar d'un instrument específic per ajudar als 
comerços i serveis de proximitat de Prats de Lluçanès, davant de la situació generada 
pel COVID-19. 

 

Article 1. OBJECTE  

L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment de 
concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en l’àmbit 
empresarial, de comerç al detall i de determinats serveis de proximitat que s'han vist 
afectats per la crisi del Covid-19.  

La finalitat d’aquestes ajudes és donar suport al conjunt del teixit empresarial, 
comercial i de serveis de Prats de Lluçanès que s'han vist obligats a tancar com a 
mesura derivada del 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 i poder 
fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han continuat 
pagant malgrat el tancament com llum, aigua, lloguer, salaris, seguretat social; així 
com aquelles activitats empresarials que han tingut una davallada econòmica superior 
al 70% de facturació com a conseqüència de la crisis del Covid-19. 

 

Article 2. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES  

Se subvenciona la despesa, d’aquelles activitats econòmiques, que s’ha hagut de 
seguir pagant malgrat el tancament o davallada econòmica, com ara subministraments 
de llum, aigua, gas, lloguers, salaris, seguretat social. 

 

Article 3. BENEFICIARIS  

Tindran dret a sol·licitar la subvenció tota aquella persona física o jurídica que tingui 
l’activitat empresarial al municipi. 

En concret poden sol·licitar-la aquelles empreses, autònoms i professionals que han 
dut a terme o porten a terme iniciatives per mantenir, fomentar i potenciar l’activitat 
econòmica del municipi i que han patit una reducció involuntària de la seva facturació 
com a conseqüència dels efectes del coronavirus. 

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica. 
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S’entén per activitat empresarial aquelles organitzacions que tenen llicència d’activitat 
al municipi o les altes fiscals i laborals corresponents per poder dur-la a terme. 

 

Cal estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social.  

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables 
que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa 
quan així es sol·liciti. 

 

Els beneficiaris no poden estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni ser 
deutors per cap concepte de la hisenda municipal. 

 

Article 4. TIPUS DE SUBVENCIONS I DETERMINACIÓ DE LES QUANTIES  

La quantia de la subvenció atorgada serà: 

1) La quantia de 300€ per activitat econòmica, que s’hagi vist obligat a tancar 
durant l’estat d’alarma, d'acord amb els requisits que demanen les bases 
en concepte de despeses fixes.  

2) La quantia de 300€ per activitat econòmica, que hagi tingut una davallada 
de més del 70% de la facturació el mes de març de 2020, en referència al 
mateix període de l’exercici anterior 2019,  d'acord amb els requisits que 
demanen les bases en concepte de despeses fixes. 

3) La quantia de 200€ per fer front al lloguer o a pagament de la hipoteca del 
local comercial de establiment, que disposi de la corresponent autorització 
municipal de l’activitat, i que s’hagi vist obligat a tancar la seva activitat 
durant l’estat d’alarma. 

No seran acumulables les subvencions 1 i 2 entre si. 

 

Article 5. FINANÇAMENT 

Aquestes subvencions són atorgades per l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, la dotació 
màxima dels ajuts previstos en aquesta convocatòria és de 29.000,00 euros, que 
aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 231.48003 del pressupost vigent. 

 

Article 6. SOL·LICITUD I TERMINI  

6.1. Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir des de la publicació 
de la corresponent convocatòria fins al 30 de setembre, complimentant el formulari que 
estarà disponible al web de l’Ajuntament de Prats de lluçanès 
(www.pratsdellucanes.cat) i es presentarà telemàticament a través de la seu 

http://www.pratsdellucanes.cat/
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electrònica. I per qualsevol dels mitjans que estableix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, 1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i les Administracions Públiques. 

 

La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta l'exclusió de l'aspirant. 

 

6.2. A la sol·licitud haurà d'adjuntar-se la següent documentació: 

- Formulari de sol·licitud 

- Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant. 

- En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF. 

- Identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa de la crisi del 
COVID-19. 

- Alta IAE – Model 036 o 037 

- Últim rebut autònoms pagat. 

- Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica 
com a mesura derivada de la crisi del COVID-19/ o he tingut una devallada económica 
de més del 70% de facturació respecte el periode de març de l’any anterior. 

- Justificant de despesa vinculada a l’activitat durant el període de tancament o 
davallada econòmica superior a la subvenció sol·licitada, i del seu pagament. En el cas 
que s'hagi sol·licitat l'aplaçament de quotes de la Seguretat Social, cal presentar 
aquesta sol·licitud en lloc del rebut del pagament. 

-Declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altre subvenció ni ajuda per la 
despesa que justifica, o que si n'ha rebut alguna junt amb la de l'ajuntament no supera 
la despesa justificada. 

- Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut. 

- Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social.  

 

Documentació a presentar, addicional, per a davallada de més del 70% de facturació: 

1. Empresaris i professionals en estimació objectiva (Mòduls) 

· Llibre d’ingressos i despeses (març 2020 i març 2019) 

· Declaració de renda 2019– apartat activitats econòmiques realitzades i rendiments 
obtinguts 



 
 

Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513 

Prats de Lluçanès (Lluçanès) 

E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat 

 

2. Empresaris i professionals en Estimació Directa 

· Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 
2019. 

· Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 
2020. 

· Model 303. IVA. Primer trimestre 2019. 

· Model 303. IVA. Primer trimestre 2020. 

 

3. Resta d’empresaris 

· Model 303. IVA. Primer trimestre 2019. 

· Model 303. IVA. Primer trimestre 2020. 

· Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i 
despeses, 

del període justificat (març 2020 i març 2019 o període equivalent). 

 

6.3. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta es requerirà 
al/a la beneficiari/ària per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà 
en què tingui lloc la notificació procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes 
necessàries amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva 
sol·licitud. 

 

Article 7. CONVOCATÒRIA  

La publicació de la convocatòria iniciarà el còmput del termini de presentació de les 
sol·licituds, d’acord amb l’article anterior. 

 

Article 8. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT I RESOLUCIÓ  

8.1. L’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les prestacions 
sol·licitades és l’Alcaldia. 

8.2. Es constituirà una comissió formada per tres tècnics municipals que valorarà les 
sol·licituds presentades i el resultat d’aquesta valoració s’elevarà a l’òrgan competent 
per resoldre. 

8.3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució de les subvencions serà de tres 
mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds de 
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subvenció que marqui la respectiva convocatòria. La manca de resolució dins d'aquest 
termini legitima a l'interessat per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci 
administratiu. 

8.4. Per a la concessió d'aquestes subvencions pel procediment de concurrència 
competitiva, el criteri de concessió serà per l'estricte ordre de sol·licitud sempre i quan 
compleixi els requisits establerts en aquestes bases i d'acord amb la disponibilitat 
pressupostària. 

8.5 Els procediments d’aprovació de les bases, així com de sol·licitud i atorgament fins 
a la resolució que posi fi al procediment administratiu, no restaran suspesos d'acord 
amb l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de 
març. 

 

Article 9. JUSTIFICACIÓ, ACCEPTACIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ  

S’entendrà justificada la subvenció amb l’aportació del justificant de despesa superior 
a la quantitat de subvenció atorgada. 

Una vegada atorgada la subvenció, i fetes les comprovacions pertinents, es tramitarà 
el pagament del 100% de la subvenció concedida als beneficiaris.  

L’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. 
A tal efecte, un cop notificada la resolució d’atorgament de la subvenció, si els 
beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d’un 
termini de deu dies hàbils per manifestar de forma expressa la seva renúncia. Tot 
l’esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la 
resolució d’atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa 
vigent. 

 

Article 10. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS  

Els beneficiaris de la subvenció estan obligats a:  

 Complir amb totes les condicions establertes en aquestes Bases i en la respectiva 
Convocatòria.  

Trobar-se al corrent de llurs obligacions fiscals i tributàries amb la Seguretat Social, 
amb l'Agència Tributària i amb la hisenda municipal.  

 Facilitar les actuacions de comprovació i control financer, així com a la 
documentació complementària que es requereixi a tal efecte.  

 

Article 11. COMPATIBILITATS AMB ALTRES SUBVENCIONS  

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre subvenció que pugui 
atorgar l'Ajuntament de Prats de Lluçanès o qualsevol altre ens públic o privat, 
respectant el límit establert a l’article 20 de la Llei general de subvencions. 
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Article 12. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ  

12.1. L’Ajuntament podrà anul·lar totalment o parcial la subvenció atorgada quan la 
despesa no s’hagi produït en la forma prevista, quan es donin alteracions de les 
condicions que van determinar la seva concessió o quan s’incorri en alguna de les 
causes que s’especifica a l’article 37 de la Llei General de Subvencions. També 
s’haurà de fer en els següents casos:  

 Per l'incompliment de les condicions i obligacions imposades als beneficiaris d'acord 
amb el que es disposa en aquestes bases.  

 Per decisió del beneficiari. La renúncia ha de ser prèvia al cobrament de la 
subvenció. En cas contrari, ha de fer el reintegrament de les quantitats percebudes. 

12.2. En cas de manca de justificació o de concurrència de les causes de 
reintegrament previstes a la normativa aplicables es produirà la pèrdua del dret total o 
parcial de la subvenció atorgada i podrà ser motiu de revocació de conformitat i amb el 
procediment establert a la normativa d'aplicació. 

12.3. L'Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes pel 
beneficiari juntament amb l'interès de demora des del moment del pagament de la 
subvenció i fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament. 

 

Article 13. RÈGIM SANCIONADOR  

Els beneficiaris de les subvencions estaran sotmesos a les responsabilitats i règim 
sancionador sobre infraccions administratives establertes en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  

 

Article 14. 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 el que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679 (RGPD), les dades de carácter personal seran tractades d'acord amb 
els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció 
de dades. 

 

RÈGIM SUPLETORI En allò que no disposa aquest procediments s'aplicaran amb 
caràcter supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l'activitat 
de les administracions públiques i, en concret, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei general de subvencions, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la resta de 
legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
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