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“SEGONES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EXTRAORDINARIES PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, EMPRESES I
MICROEMPRESES DE CALAFELL AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES
DE LA COVID-19.
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L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 20 d’octubre de 2020, va acordar aprovar
les segones bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries per a
persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectats
econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, en règim de concurrència
competitiva, que a continuació es relacionen:

| https://dipta.cat/ebop/

AJUNTAMENT DE CALAFELL

Aquesta pandèmia està ocasionant quantiosos danys arreu, generant, entre d'altres, una
reducció dràstica i involuntària de l'activitat econòmica del teixit empresarial de Calafell i
provocant fins i tot l'aturada de nombroses empreses, fet pel qual s’entén necessari el
repartiment del total dels cèntims destinats a aquesta activitat d’ajuda i foment del comerç
al municipi.
En aquest sentit, es vol activar un instrument que ajudi la part d’aquelles persones
treballadores autònomes, empreses i microempreses, que representant un percentatge
molt important del conjunt del sector, no van accedir a les anteriors ajudes publicades i
que es troben en una situació certament delicada, per les que l’Ajuntament de Calafell
havia preparat la creació d'una línia de 750.000 euros d’ajudes directes a causa del
confinament i l’estat d’alarma, per poder esgotar-la i així arribar l màxim de empreses
d’aquests col·lectius damnificats per l’alarma sanitària.
SEGONES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EXTRAORDINARIES PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, EMPRESES I
MICROEMPRESES DE CALAFELL AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES
DE LA COVID-19.

D’acord amb l’art. 4 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell,
les presents Bases pretenen regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tràmit, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que concedeixi l'Ajuntament
de Calafell, a través de l’Àrea de Gestió Interna mitjançant una línia extraordinària dels
ajuts econòmics i subvencions a persones treballadores autònomes, empreses i
microempreses, amb domicili del centre de treball al municipi de Calafell que no van
accedir a la realitzada anteriorment, com a mesura per pal·liar els efectes que la declaració
de l’estat d’alarma ha tingut en el comerç, a causa dels efectes del Reial Decret 463/2020,
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1. Objecte de la subvenció
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I vista que del resultat de l’anterior convocatòria no s’han exhaurit tots els fons imputats a
les subvencions proposades, a fi d’arribar al major número possible d’afectats sigui quina
sigui la seva posició en el teixit comercial calafallenc, es proposa una segona onada d’ajuts
a tots aquells que no en van poder gaudir en la primera convocatòria, be per no arribar a
temps, be per desconeixement, be per manca d’algun document que no es va poder
aportar, s’entén que l’objectiu perseguit per l’Ajuntament es satisfer els fons destinats a
aquestes a judes per a tots aquells que en pugui necessitar com a conseqüència de la
situació devastadora provocada per la alarma sanitària de la COVID.
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Com a conseqüència de la tramitació de les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de
Calafell afectats econòmicament per les conseqüències de la covid-19, per tal d’apaivagar
les seqüeles deixades per la pandèmia de la COVID-19 en el municipi de Calafell, que és
un municipi turístic amb un important teixit comercial i empresarial que representa una
part molt significativa de la seva riquesa del territori.
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Exposició de motius

Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos
o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres ens públics o privats, si bé, en cap
cas l’import dels fons rebuts podran superar el total de les despeses a les quals el
beneficiari hi hagi hagut de fer front per a poder mantenir la seva activitat comercial en el
temps que durà l’estat d’alarma decretat.
L’execució de les accions o la presentació de documentació definida en aquestes bases
com de compliment obligat serà requisit imprescindible, per a l’obtenció de la subvenció i
el seu incompliment serà motiu de denegació.
En tot allò que no disposen aquestes bases, s’aplicarà amb caràcter supletori la Llei
38/2003, de 17 de novembre General de subvencions, l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Calafell i la resta de disposicions legals i reglamentàries
vigents que regulen l’activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions.
3. Beneficiaris

S’entén per centre de treball aquella activitat comercial, industrial o de serveis que es
localitza i es desenvolupa al terme municipal de Calafell. També s’entendrà aquella
persona que realitzi l’activitat de venedor ambulant quina activitat estigui domiciliada a
Calafell, i es desenvolupi principalment a Calafell.
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D’acord amb l’art. 5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell,
poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones treballadores autònomes,
microempreses i empreses siguin persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes i
amb domicili del centre de treball al municipi de Calafell, que compleixin les condicions
que es defineixen en aquestes bases, sempre quan no haguessin estat elegit en l’anterior
convocatòria de BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A
PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, EMPRESES I MICROEMPRESES DE CALAFELL
AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19.
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Els fons corresponents no es poden aplicar per fer front a despeses que tinguin una
naturalesa o finalitat diferent a l’indicat en l’apartat anterior. Ni tampoc podran participar
aquelles empreses, treballadors autònoms o microempreses que n’haguessin obtingut una
altre en l’anterior convocatòria.

Pàg. 3-26

2. Caràcter finalista i compatibilitat amb altres subvencions
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de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes
concordants, o que no havent hagut de suspendre la seva activitat hagin tingut una
reducció dràstica i involuntària de la seva facturació i que hagin registrat pèrdues
econòmiques com a conseqüència dels efectes de la situació de crisi sanitària. En tots dos
casos, amb la finalitat de fomentar i incentivar el teixit productiu local desprès de la greu
situació provocada per la COVID-19 i, alhora, lluitar contra la desocupació conseqüència
d’aquesta situació d’acord amb les competències pròpies establertes en els art. 25 de la
LBSL i 66 del TRLMRL de Catalunya pels ens locals.

La concessió s'efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva de conformitat
amb l’establert en el capítol II del Títol III de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Calafell, en base als següents barems de puntuació:
Sector turístic: Hotels, pensions, apartaments turístics i empreses que gestionen habitatges
d'ús turístic (inscrites en el Registre de Turisme de Catalunya):
Les subvencions s’atorgaran als sol·licitants un cop aplicats els criteris i barems següents:
Per a les empreses que han hagut de tancar amb motiu de l’estat d’alarma: 10 punts.
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1. Per a les empreses que no hagin tancat i han tingut una reducció d’ingressos de
més del 50 % de la seva facturació, que consti declarada en el model 130 en el
segon trimestre de 2020, en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
En el cas que el sol·licitant tingués una antiguitat en la seva activitat empresarial
inferior a un any, la comparació es realitzarà entre els ingressos del declarat en el
model 130 en el segon trimestre i el promig dels ingressos mensuals, des de la
data de la seva alta i fins el 29 de febrer de 2020: 5 punts.
2. Per a empreses de fins a 10 treballadors contractats laboralment: 10 punts.
3. Per a empreses amb més de 10 treballadors contractats laboralment: 20 punts.
4. Per a cada empresa que realitzi la seva activitat durant tot l’any (11 mesos + 1 de
vacances): 5 punts.
5. Per a empreses que gestionin fins a 10 habitacions o apartaments turístics, inscrits
en el RTC: 10 punts.
6. Per a empreses que gestionin entre 11 i 39 habitacions o apartaments turístics,
inscrits en el RTC: 20 punts.
7. Per a empreses que gestionin entre 40 i 99 habitacions o apartaments turístics,
inscrits en el RTC: 30 punts.
8. Per a empreses que gestionin 100 o més habitacions o apartaments turístics,
inscrits en el RTC: 40 punts.
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4. Quantia dels ajuts
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Cada persona sol·licitant només podrà formular una única sol·licitud i referida només a un
únic sector (sector turístic, sector comercial o altres sectors) sol·licitant la subvenció
corresponent per al foment de la ocupació. D’altra banda, qualsevol sol·licitant podrà
optar a l’ajut pels negocis amb un establiment comercial a Calafell si acrediten una
presència i participació activa en el portal virtual decalafellacasa.com .
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Queden excloses aquelles persones treballadores autònomes, microempreses i empreses
que tinguin el domicili fiscal al municipi de Calafell, però que desenvolupin la seva activitat
en centres de treball localitzats en altres municipis. En tot cas per obtenir la condició de
persona beneficiària ha de justificar el compliment dels requisits de l’art. 6 de l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.

 Per a les empreses que han hagut de tancar amb motiu de l’estat d’alarma: 10 punts.
 Per a les empreses que no hagin tancat i han tingut una reducció d’ingressos de més del
50 % de la seva facturació, corresponent al declarada en el model 130 en el segon
trimestre de 2020, en comparació amb el mateix període de l’any anterior. En el cas que el
sol·licitant tingués una antiguitat en la seva activitat empresarial inferior a un any, la
comparació es realitzarà entre els ingressos del declarada en el model 130 en el segon
trimestre de 2020 i el promig dels ingressos mensuals des de la data de la seva alta i fins el
29 de febrer de 2020: 5 punts.
 Per a empreses de fins a 10 treballadors contractats laboralment: 10 punts.
 Per a empreses amb més de 10 treballadors contractats laboralment: 20 punts.
 Per a les empreses que justifiquin tenir més d’un establiment comercial en el municipi: 5
punts per local addicional, amb un màxim de 20 punts.
 Per a les empreses que siguin del sector de la moda, restauració i oci nocturn: 10 punts.
 Per a cada empresa que realitzi la seva activitat durant tot l’any (11 mesos + 1 de
vacances): 5 punts.
 Aquelles activitats que hagin realitzat millores de la imatge exterior i de l’interior del
local, consistents en millora d’exposició i venda, millora dels sistemes de seguretat,
senyalització, accessibilitat del local, i projectes d’interiorisme, enginyeria i arquitectura per
adaptació del local: 10 punts.
L’import definitiu de la subvenció dependrà del numero de peticions efectuades i la
distribució econòmica de les subvencions fins a arribar al topall econòmic de la partida
pressupostària, atès que la mateixa serà distribuïda entre totes les peticions
proporcionalment a la puntuació obtinguda. Les puntuacions són acumulatives. L’import
màxim de la subvenció serà de 4.000 euros.

Les subvencions destinades a les empreses o persones treballadores autònomes o
empreses d’altres sectors s’atorgaran als sol·licitants un cop aplicats segons els següents
criteris:
 Per a persones treballadores autònomes que han hagut de tancar el seu negoci o
establiment arran de la pandèmia del covid-19: 10 punts.
 Per a persones autònomes i empreses que no hagin tancat el seu negoci o establiment,
però han patit una reducció d’almenys un 50 % de la seva facturació que consti declarada
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Altres sectors
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Les subvencions s’atorgaran als sol·licitants un cop aplicats els criteris i barems següents:
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Sector comercial
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L’import definitiu de la subvenció dependrà del numero de peticions efectuades i de la
distribució econòmica d’aquestes fins a arribar al topall econòmic de la partida
pressupostària, atès que la mateixa serà distribuïda entre totes les peticions
proporcionalment a la puntuació obtinguda. Les puntuacions són acumulatives. La
quantitat màxima de la subvenció serà de 6.000 euros pels hotels i pensions, i 3.000 per a
les empreses d’apartaments turístics.

Empreses amb presència i participació activa en el portal virtual decalafellacasa.com
-Subvenció de fins a 1000 euros per a empreses amb presència i participació activa en el
portal virtual decalafellacasa.com
5. Obligacions de les persones sol·licitants
Les persones, físiques i jurídiques, sol·licitants de les ajudes, hauran de complir amb els
requisits previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament De Calafell
6. Publicitat de la convocatòria i dels ajuts. Declaració d’urgència en la tramitació.

La resolució de la concessió de les subvencions, al gaudir de publicitat en els Butlletins
públics oficials i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Calafell, -al ser un procediment de
lliure concurrència competitiva-, possibilitarà que es pugui substituir la notificació a
cadascuna de les persones físiques o jurídiques interessades, per la publicació. Igualment,
un cop concedit l’ajut, la persona beneficiària estarà obligada a donar coneixement públic
de les subvencions percebudes en els termes i condicions establerts en la Ordenança

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

02/11/2020 SECRETARI

De conformitat amb l’establert en l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament
De Calafell, i la normativa general de subvencions, la convocatòria i la resolució de
concessió de la subvenció es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, al taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i al BOPT. La
resolució de concessió de la subvenció serà publicada a la seu electrònica de l’Ajuntament
de Calafell, aquesta substituirà la notificació personal a cadascuna de les persones
interessades i produirà els mateixos efectes que la notificació individual.
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L’import definitiu de la subvenció dependrà del numero de peticions efectuades i la
distribució econòmica de les subvencions fins a arribar al topall econòmic de la partida
pressupostària, atès que la mateixa serà distribuïda entre totes les peticions
proporcionalment a la puntuació obtinguda. Les puntuacions són acumulatives. Les
subvencions es donaran per establiment o per activitat, podent presentar-se una persona
física o empresa amb diferents negocis. L’import màxim de la subvenció serà de 1.000
euros.
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en el model 130 en el segon trimestre de 2020, en comparació amb el mateix període de
l’any anterior: 5 punts. En el cas que el sol·licitant tingués una antiguitat en l’activitat
empresarial inferior a un any, la comparació es realitzarà entre els ingressos del declarada
en el model 130 en el segon trimestre de 2020 de l’any 2020 i el promig dels ingressos
mensuals des de la data de la seva alta i fins el 29 de febrer de 2020.
 Per a persones treballadores autònomes que es dediquen al món de la cultura, de la
música o de les arts: 1 punt addicional.
 Per a cada persona treballadora contractada per compte aliè: 1 punt addicional.

Les sol·licituds, tramitació, notificacions i demés actuacions derivades de l’expedient es
realitzaran de manera digital, havent d’establir un correu i telèfon mòbil de comunicació
amb l’Ajuntament com a domicili de notificacions, sent d’aplicació per a les notificacions
l’establert en el llei 39/2015 al respecte de les mateixes per a les empreses siguin persones
físiques o jurídiques. Així, s'han de presentar per via telemàtica a la web municipal
http://calafell.cat, mitjançant instància-sol·licitud corresponent, a partir de l’endemà que es
publiqui la convocatòria en el BOPT, a la web municipal i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, i en un termini màxim de 10 dies hàbils. Qualsevol canvi de domicili dels
beneficiaris l’hauran de comunicar a l’òrgan gestor en la fase d’atorgament i a la
Intervenció municipal en cas de control financer. Les actuacions tant de gestió de la
subvenció, com de control financer, realitzades en el domicili anterior seran vàlides mentre
no es comuniqui el canvi.
Les sol·licituds hauran de ser realitzades segons el model que consta com annex I a les
presents bases, adjuntant els documents que acrediten tots i cadascun dels requisits per a
participar. Les sol·licituds hauran de manifestar l’import del que es fa petició, d’acord amb
les despeses que s’han efectuat durant l’Estat d’Alarma i d’acord amb les presents bases.
S’entén que la presentació de la instància, per part del particular, habilita l’aixecament de
la suspensió de la tramitació de tot el procediment de conformitat amb l’establert a la DA
6a del RD 463/2020.
8. Requisits

-La titularitat d’activitat
-La classe d’activitat de què es tracta
-La localització de l’activitat
-Persones fixes empleades
-Totes els justificants dels barems que es facin valer (projectes, factures, documents
comptables i fiscals justificatius de la diferència de facturació, etc...)
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Els requisits necessaris a acreditar per a participar són, a més dels generals establerts en
l’art. 5 i 6 de l’Ordenança general de subvencions, acompanyar-ho dels documents
determinants a l’art. 15 de la mateixa:
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7. Termini de presentació de sol·licituds i documentació
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Atesa la necessitat de que els ajuts arribin el mes aviat possible i en el ben entès que es fa
necessari la liquidació dels ajuts abans de la finalització de l’any, s’acorda la declaració
d’urgència en la tramitació de l’expedient i de la seva resolució, amb els efectes de
reducció dels termini escaient.
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general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell i en la Llei 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, bé sigui a la pàgina web de l’activitat, bé sigui
en opuscles de publicitat, cartells en el propi local o qualsevol altre material de
comunicació en paper o digital.

Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Ordenança,
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, resultin estrictament necessàries i s’efectuïn en el termini establert per les
diferents bases reguladores de les subvencions. En cap cas, el cost d’adquisició de les
despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat, ni es podrà incórrer en
sobrefinançament en relació a les subvencions, ingressos o recursos obtinguts.
Estimació de despeses a les quals hagi de fer front el sol·licitant en el temps que dura la
situació de pandèmia durant el qual no puguin exercir la seva activitat comercial en
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9. Despeses subvencionables
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a) Persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses amb domicili
del centre de treball al municipi de Calafell, i que compleixin les condicions que es
defineixen en aquestes bases i que tinguin seu social a Calafell, o com a mínim
centre de treball d’alta a la Seguretat Social a Calafell amb empleats d’alta, en el
mateix al municipi de Calafell.
b) En el cas de tenir centre de treball serà necessari que l’activitat estigui degudament
legalitzada.
c) Que, en el seu cas, hagin hagut de suspendre la seva activitat a causa dels efectes
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 per la COVID-19, modificat
pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
d) Que, en el seu cas, no havent hagut de suspendre la seva activitat, hagin tingut
una reducció involuntària de la facturació, al menys, d’un 50% corresponent al
declarada en el model 130 en el segon trimestre de 2020, en comparació amb la
del declarada en el model 130 en el segon trimestre de l’any 2019, i que, a més,
hagin registrat pèrdues econòmiques produïdes al declarada en el model 130 en el
segon trimestre de 2020, com a conseqüència dels efectes de la situació de crisi
sanitària.
e) Estar, en el seu cas, afiliat/da i donat/da d'alta, com a mínim durant el primer
trimestre de 2020, en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, inclosos els
autònoms societaris, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema
Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agraris i els treballadors autònoms
inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar o Mutualitats de règims
especials.
f) El número d’empleats fixes que tenia a data de 1 de febrer i els que té a data de
sol·licitar la subvenció.
g) No haver incomplert les disposicions normatives ni els requeriments de l’autoritat
competent, en relació a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19.
h) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
i) D'acord amb l'article 19.3 de la LGS l’import de les subvencions en cap cas podrà
ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.
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En particular s’haurà d’acreditar:

condicions normals, o per manca d’ingressos. Serà necessari acompanyar documentació
que pugui justificar aquesta estimació. Els conceptes subvencionables podran ser:
-Lloguer o despeses hipotecàries associades a l’establiment comercial on es
desenvolupa l’activitat empresarial, quan no hagin pogut ser ajornades.

-Despeses en campanyes de màrqueting i publicitat en el període de l’estat
d’alarma.
- Millora de la imatge exterior i de l’interior del local consistent en: -Millora
d’exposició i venda. -Millora dels sistemes de seguretat, senyalització,
accessibilitat del local. -Projectes d’interiorisme, enginyeria i arquitectura per
adaptació del local. Resta exclòs el manteniment i la conservació del local com per
exemple pintar el local, abrillantar el terra, etc. Es consideraran despeses no
inventariables aquelles que individualment no superin els 1.500€.
10. Documentació a presentar

11. Inici del procediment
El procediment s'iniciarà a instància de part realitzada per via telemàtica, que consta en
l’Annex I.
Així mateix, si el sol·licitant ja s’hagués presentat en la primera convocatòria i per
incompliment del requisit h) de les presents bases (estar al corrent de les obligacions
tributàries i de la Seguretat social), se li hagués denegat la concessió de subvenció,
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Caldrà acompanyar la següent documentació:
 Model de sol·licitud Annex I que consta en les presents bases, acompanyada de
la declaració responsable, signada per la persona interessada o representant legal
de la persona o sol·licitant.
 Documentació especificada en l’Annex I.
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-Despeses relacionades amb la digitalització del negoci, com ara, compra de
llicències de programari i manteniment habilitades per a establir el comerç en
línia, adquisició d'equipament informàtic (hardware i software), compra
d'ordinadors, tauletes, pantalles, teclats, escàners, impressores, sistemes
operatives, sistema VPN i llicències per teletreball, despeses relacionades amb la
creació, desenvolupament, manteniment d'espais web i passarel·les de pagament
per a comerç electrònic, com la participació del portal web decalafellacasa.com.
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-Interessos d’un préstec concedit en el marc de les ajudes de finançament en
situació de la COVID-19. No se subvencionaran recàrrecs per demores en el
compliment del contracte de préstec ni interessos per saldos deutors.
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-Nòmines, quotes d’autònoms i assegurances socials.

únicament haurà de presentar la instància telemàtica i no caldrà que torni a presentar la
documentació que consta en l’Annex I.

Cas contrari es requerirà a l’interessat per a què en el termini de 10 dies hàbils esmeni la
falta o complementi la documentació. La presentació de la instància de sol·licitud de la
subvenció suposarà l’acceptació incondicionada de les presents bases i la resta de les
condicions en la mateixa, establertes per part del sol·licitant.
No obstant, el termini establert, si el sol·licitant que havent fet la instància de sol·licitud,
s’adonés que aquesta conté alguna deficiència o defecte, fins i tot alguna mancança
documental necessària per tal que la mateixa regeixi, podrà subsanar aquest defecte en el
termini de 10 dies posteriors a la seva presentació. Aquesta ha d’identificar correctament
l’objecte de la subvenció, la persona que la sol·licita, en el seu cas, el nom del
representant, i el número de registre d’entrada.
12. Instrucció
Se seguiran els tràmits segons disposa l’art. 16 i següents de l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Calafell. Sent l’òrgan competent per a la resolució la
l’alcaldia per delegació del Ple.
l Comitè tècnic instituït en aquestes bases com a òrgan instructor, a la vista de l'expedient
i de l'informe favorable del tècnic responsable adscrit a l’àrea de Gestió Interna, ha de
formular la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s'ha de notificar
als interessats en la forma que estableixi la convocatòria, i s'ha de concedir un termini de
10 dies per presentar al·legacions. Examinades les al·legacions adduïdes, si s'escau, pels
interessats, s'ha de formular la proposta de resolució definitiva, on ha de constar el
sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i
la quantia, i també s'hi ha d'especificar l'avaluació i els criteris de valoració que s'han
seguit per efectuar-la.
13. Resolució
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El Ple delega a l’alcaldia com a òrgan competent, a la vista de la proposta presentada pel
Comitè tècnic instituït en aquestes bases com a òrgan gestor, resoldrà la resolució de
concessió de les sol·licituds en el termini de 15 dies des de la recepció de la proposta
d’aquest, a més de contenir els sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i la
desestimació expressa de les altres sol·licituds, i inclourà una relació ordenada de totes les
sol·licituds. Les subvencions es concediran segons la puntuació obtinguda en cadascun
dels àmbits inclosos, i dins de la puntuació obtinguda es repartiran els imports
pressupostats fins a esgotar la partida disponible, de manera proporcional i sense
ultrapassar els límits determinats pel nivell atorgat a la petició o sol·licitud presentada.
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Segons el decret 2019/3233, de data 19/06/2019, el Comitè tècnic instituït en aquestes
bases comprovarà que compleix els requisits formals exigibles i que s’acompanya la
documentació preceptiva requerida.

En la resolució de concessió han de quedar clarament identificats els compromisos
assumits pels beneficiaris. Atès que l’import de la subvenció i la seva percepció no
depenen de la realització per part del beneficiari d’una activitat proposada, sols es
requereix justificar que es compleixen les condicions per a obtenir-la.

La subvenció s’entendrà acceptada si el/la beneficiari/ària no ha manifestat expressament
les seves objeccions en el termini de deu dies, a comptar des de la data de la notificació de
la resolució d’atorgament, sense perjudici de la possibilitat de presentar els recursos
corresponents d’acord amb les lleis.
15. Recursos.
Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes
comptador des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució, d'acord amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució, d'acord amb l'article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
16. Òrgans gestor i resolutori de la concessió
Tindrà la condició d’òrgan gestor de la subvenció Comitè tècnic instituït en aquestes
bases. El Comitè tècnic estarà format pel personal de l’Ajuntament: Sr. Ivan Alcaraz, la Sra.
Magda Juncosa, la Sra. Raquel Ibar Fañanas, i actuant coma secretaria la Sra. Desiré
Domingo. Qualsevol tràmit relacionat amb la subvenció s’ha de realitzar mitjançant la
Tinença d’Alcaldia de serveis interns.
L’òrgan resolutori de la concessió serà l’Ajuntament en Ple de Calafell, que delega aquesta
competència a l’alcaldia.
17. Termini de Pagament de la subvenció.

02/11/2020 SECRETARI

El pagament de la subvenció es realitzarà d’acord amb l’establert en els articles 28 i
següents de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
En aquest sentit, i d’acord amb la urgència i la naturalesa de l’ajuda que representa
aquesta subvenció, de conformitat amb l’establert en l’art. 28, 5è de l’Ordenança
municipal, la resolució de la concessió s’aprovarà un pagament anticipat de la subvenció
equivalent al 75% de l’import atorgat.
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El 25 % restant es pagarà un cop justificada la subvenció.
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14. Acceptació de la subvenció.

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte de l'interessat, per
la qual cosa serà necessari aportar certificat de titularitat del compte emesa per l’entitat,
admetent-se les realitzades amb signatura digital i/o segell de temps.

18. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions de les persones beneficiàries, partint de la finalitat principal de foment de
la ocupació pel risc que pateix l’activitat econòmica en l’actual situació de crisi sanitària,
les següents:
-Mantenir l'activitat empresarial durant 4 mesos, com a mínim, a partir de
l'endemà de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció.
-En cas d'optar a la subvenció per tenir al seu càrrec treballadors, manteniment
com a mínim d'un 100% de la plantilla declarada en l'informe de la vida laboral de
l'empresa aportat en el moment que es va presentar la sol·licitud.
-Destinar el 100% de les quantitats rebudes a les despeses pròpies de l’activitat.
-Sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent
normativa en matèria de subvencions.
-Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article
37 de la Llei General de Subvencions, i en particular, per obtenir la subvenció
falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho haguessin impedit, o
mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació
i control financer que preveu l'article 14 de la Llei general de subvencions, i
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
-Complir les altres obligacions que detalla l'article 14 de la Llei general de
subvencions, i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
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19. Termini de presentació
De conformitat amb l’establert a l’art. 25 de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Calafell, es fixa el termini per a justificar la totalitat de la subvenció fins al
10 dies naturals des de la resolució de la concessió, de manera que s’haurà de presentar a
l’òrgan gestor compte justificatiu, de totes aquelles despeses que s’hagin hagut afrontar
durant el període d’estat d’alarma per a poder continuar normalment amb l’activitat.
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20. Justificació
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No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció, mentre el beneficiari no es trobi al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social o sigui
deutor per resolució de procedència de reintegrament.

La justificació de la subvenció es realitzarà d’acord amb el model de sol·licitud de l’Annex II
i el compliment i aportació de la documentació especificada en els Annexos III, IV i V.

L’òrgan gestor que hagi tramitat la concessió de la subvenció ha de comprovar la
justificació adequada de la subvenció, així com la realització de l’activitat i el compliment
de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. Aquests efectes
poden recalar tota la informació i documentació que creguin escaients en funció de la
declaració de la persona que se li ha atorgat dita subvenció.
22. Revisió, revocació, modificació i renúncia.
Sense perjudici de les responsabilitats que s'escaiguin, l'Ajuntament de Calafell procedirà a
la revocació total o parcial de la subvenció atorgada en els casos següents:
-Manca de justificació o justificació incompleta dels fons rebuts.
-Incompliment de la finalitat i/o de les condicions en base a les quals la subvenció
va ser concedida.
-Incompliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals, en matèria
de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals i de conservació de
documents.
-Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control per part de l’òrgan municipal que gestiona la subvenció.
-Qualsevol altre incompliment de les obligacions que estableixen aquestes Bases o
els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
dona lloc a la revocació de l'ajuda i al reintegrament de les quanties percebudes
pel beneficiari.
Manca de justificació.

Deficiències en la justificació.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l'interessat/da la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà que sigui
notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació.
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Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s'hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari/a per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la
comunicació del requeriment, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació.
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21. Comprovació de la justificació adequada de la subvenció

Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

a. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió
de la subvenció.
b. Quan el beneficiari/a hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de
l'Ajuntament superin el cost total de la subvenció.
c. Quan el beneficiari/a no hagi justificat adequadament la totalitat de la subvenció.
Causes de reintegrament.
Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import
definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el beneficiari/a estarà obligat/da a
reintegrar l'excés. Així mateix, també estarà obligat/da a reintegrar, qui hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de la subvenció; per
incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS. En els casos anteriors procedirà el reintegrament per
part dels beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de
l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que
s'acordi la procedència del reintegrament.
Obligats al reintegrament.

Seran causes de reintegrament les establertes en l’art. 34 de l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Calafell. Així mateix, s’haurà de reintegrar la subvenció si
es donen les circumstàncies previstes en el Títol II (arts. 36 a 43) de la LGS (el
reintegrament comportarà l’abonament dels interessos de demora corresponents). Sent
competent per a la resolució de reintegrament l’alcaldia per delegació de les competències
de l’òrgan municipal de Calafell que en te la competència.
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Respondran solidàriament del reintegrament els beneficiaris. Seran responsables
subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors/es de la societat que no realitzin
els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions
incomplertes, o que adoptessin els acords que fessin possible l’ incompliment o
consentissin el de qui d'ells depengui. També seran responsables aquells que foren
administradors/es de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d'execució i
justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el
moment d'iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.
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Amb posterioritat a l'acord de concessió es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del
beneficiari/a, l'import, el termini de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin
els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

Infraccions i sancions.

La persona beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa
comporta que quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació que
s'hagués imposat amb motiu de la seva concessió i perdrà el dret d'exigir-la.
23. Règim jurídic
El règim d’atorgament de les subvencions serà el de concessió en la modalitat de
concurrència d’acord amb les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament, l’article
22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança
general de subvencions.
Els ajuts regulats en aquestes bases tenen caràcter públic subjecte a la finalitat de foment
de la ocupació, i no generen cap dret a l’obtenció d’ajuts en anys posteriors, i en cap cas
es poden al·legar-lo com a precedent. Concorren circumstàncies d’interès públic, social,
econòmic i humanitari que justifiquen la concessió en règim de concessió, d’acord amb
allò establert a Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, per la qual cosa
les subvencions regulades en aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són
lliurement revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’ajuts en anys
posteriors, i en cap cas es poden al·legar com a precedent. Les bases reguladores per les
quals es regeix aquesta convocatòria són les bases generals de subvencions establertes en
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament.
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La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i
transparència, concurrència i objectivitat. L’article 84.2 i) de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya estableix les competències pròpies dels governs locals, entre les quals hi ha la
regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats
econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de
l'ocupació. L’article 71.1 g) 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, disposa que per a la gestió
dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les
pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, la relativa a l’ocupació i la lluita
contra l’atur. De l’article 15.4,1 g) i 3 g) de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del
sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es reconeix el rol
competencial de foment de l'ocupació de les administracions locals, així com el foment de
l’activitat comercial dins del terme municipal, activitat que és el motor de la contractació i
que ha resultat molt malmesa per la declaració de l’estat d’alarma conseqüència de la
pandèmia COVID-19 provocada pel corona virus SARS-COV-2 sent necessària l’ajuda a la
reactivació per evitar la pèrdua de teixit comercial i de llocs de treball.
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Les accions i les omissions que constitueixen infraccions administratives en matèria de
subvencions estan tipificades en els articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003 i al Títol IV del
Reglament de la Llei General de Subvencions (RD 887/2006, 21 de juliol).

24. Finançament de la subvenció
L’import que es destina a subvencions es determinarà en la convocatòria i es finançarà
amb càrrec al pressupost municipal de l’exercici 2019.

Aquestes subvencions restaran sotmeses a control financer tal com estableixen els articles
41 i concordants de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell. I
d’acord amb el Títol III de la LGS i la normativa que regula el control intern en el sector
públic local.
Els funcionaris de la Intervenció General de l’Ajuntament de Calafell, en l’exercici de les
funcions de control financer de subvencions, es consideren agents de l’autoritat. es
consideraran funcionaris/àries amb participació de funcions públiques essencials i
presumpció de veracitat dels seus actes.
De conformitat amb l’establert en l’art. 44 de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Calafell, les propostes de mesures realitzades per la intervenció municipal
en la fase de control financer, seran acordades per l’alcaldia per delegació de les
competències de l’òrgan Local competent.
26. Altres extrems
Tal com s’estableix més a dalt, aquest ajut serà compatible amb altres ajudes públiques
amb la mateixa finalitat, amb bonificacions i exempcions fiscals que s’apliquen als
sol·licitants d’aquesta subvenció.
Així mateix, les persones beneficiàries poden renunciar, de forma expressa, total o
parcialment, a la subvenció atorgada, comunicant aquesta circumstància a l’òrgan
concedent.
Les causes de la nul·litat i l’anul·labilitat són les que estableix l’article 33 de l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell , i l’art. 36 de la Llei38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. La tramitació serà l’establerta a l’Ordenança general
de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.

27. Protecció de dades
En compliment de la normativa de protecció de dades, l’Ajuntament de Calafell informa,
que les dades personals objecte d’aquestes subvencions seran tractades per aquesta
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No obstant, el que s’ha dit, l’Ajuntament procedirà a la revocació total o parcial de la
subvenció atorgada en els casos d’incompliment de les normes reguladores de la
subvenció establertes en aquesta convocatòria o a l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Calafell, amb les conseqüències que s’estableixen en aquestes bases i en
la normativa aplicable.
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25. Control financer

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els
drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el
dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Plaça de
Catalunya 1 , 43820 Calafell (TARRAGONA) O bé per correu electrònic dpo@calafell.com
S’informa que també podrà presentar una reclamació, si així ho considera, davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de
Protecció de Dades a dpo@calafell.com.
En els casos a què es refereix l’apartat 2 de l'article 11 RGPD, el/la responsable no es
negarà a actuar a petició de l'interessat amb la finalitat d'exercir els seus drets en virtut
dels articles 15 a 22 d'aquesta norma i articles 12 i ss LOPD/18, tret que pugui demostrar
que no està en condicions d'identificar a l'interessat. Així mateix, el/la responsable del
tractament facilitarà a l'interessat informació relativa a les seves actuacions sobre la base
d'una sol·licitud conformement als articles 15 a 22 RGPD, i, en qualsevol cas, en el termini
d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud.
Si el/la responsable del tractament no dóna curs a la sol·licitud de l'interessat, l'informarà
sense dilació, i a tot tardar transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, de les
raons de la seva no actuació i de la possibilitat de presentar una reclamació davant una
autoritat de control i d'exercitar accions judicials. El/la responsable del tractament aplicarà
les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per
defecte, solament siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessaris
per a cadascun de les finalitats específiques del tractament.
Aquesta obligació s'aplicarà a la quantitat de dades personals recollides, a l'extensió del
seu tractament, al seu termini de conservació i a la seva accessibilitat. A aquest efecte,
podrà utilitzar-se un mecanisme de certificació aprovat conformement a l'article 42 RGPD
com a element que acrediti el compliment de les obligacions establertes als apartats 1 i 2
de l'article 25 RGPD.

ANNEX I
SOL·LICITUD D’AJUTS PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, EMPRESES I
MICROEMPRESES DE CALAFELL AFECTADES PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19
Dades identificatives de l’empresa sol·licitant (persona física o persona jurídica)
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En tot cas, l'Ajuntament de Calafell vetllarà perquè les persones interessades puguin
exercir de forma correcta els drets previstos en els articles 12 a 18 de la LOPDGDD.
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entitat amb la finalitat de poder gestionar les mateixes. Les dades seran incorporades al
fitxer de Subvencions de comerç i turisme, responsabilitat de l’Ajuntament, i seran
conservades mentre perduri la relació que els vincula. Aquestes dades no seran transmeses
a tercers llevat d’obligació legal.

Raó social/Nom i cognoms:
CIF/NIF:
Nom comercial:
Domicili fiscal:
Número:

Població:

CP:

Adreça de correu electrònic:

Web:

Descripció de l’activitat:

Codi CNAE i descripció:

Centre de treball a Calafell
Dades del centre del treball
Adreça:
Municipi:
Nom de la via:

Número:

Dades identificatives del/de la representant legal (en el cas de persones jurídiques)
Nom i cognoms:
Adreça:
NIF:
Nom de la via:
Població:

Telèfon:
Adreça de correu electrònic:

CP:
Web:

02/11/2020 SECRETARI

Dades de l’activitat subvencionada
Codi convocatòria
Activitat subvencionada
Cost total de l’activitat
Import de la subvenció
Sector (Seleccionar només un):
 Sector turístic: Hotels, pensions, apartaments turístics i empreses que gestionen
Habitatges d'ús turístic (Inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya).
 Comercial
 Altres sectors
Per a qualsevol establiment comercial:
 Subvenció portal virtual decalafellacasa.com
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Telèfon:
Nom de la via:

DECLARO, sota la meva responsabilitat, el següent:
1. Que l’activitat es desenvolupa en un centre de treball ubicat al municipi de Calafell i
està degudament legalitzada.

Que l’establiment està obert/ l’activitat està operativa tot l’any (11mesos + 1 de
vacances).
3. Que el sol·licitant (marqueu només una opció):

Ha suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació 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 per la COVID-19, modificat pel Reial
Decret 465/2020.
Ha tingut una reducció d’ingressos d’almenys un 50% de la seva facturació
corresponent el model 130 en el segon trimestre de 2020 en comparació amb el
mateix període de l’any anterior, o període equivalent en cas d’empreses amb una
antiguitat inferior a un any i que ha registrat pèrdues econòmiques el model 130 en
el segon trimestre de 2020, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.
4. Que el nombre de persones treballadores per compte aliè que el sol·licitant tenia

contractats en data 13 de març era de:
Nombre de persones treballadores
5. Que el sol·licitant:

- No es troba en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de
persona beneficiària i es compromet al compliment de les obligacions de les persones
beneficiàries de les subvencions, previstes a l'article 13 i 14 de la Llei 38/2003, general
de subvencions.
- No està pendent de reintegrament de subvencions amb l’Ajuntament de Calafell.

- No ha estat sancionat/da 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, durant l'any anterior a la
convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de
l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
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- No ha estat sancionat per la comissió d’infraccions administratives de caràcter greu o
molt greu, ni ha estat objecte d’una resolució de disciplina d’activitats durant els últims
dos anys, en relació al centre de treball, i que no té expedients sancionadors o de
disciplina en tràmit en relació al centre de treball.
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2.

- 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.

- Està donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques (en aquells
supòsits en què sigui obligatori).
6. 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 són certes les dades consignades en aquesta
sol·licitud.
7. Que en el cas de les persones treballadores autònomes que estan en situació d'alta

al Règim especial del treball autònom de la Seguretat Social (RETA) o mutualitat de
previsió social corresponent, que en el moment de presentar la sol.licitud de subvenció
es troben donats d’alta.
ADJUNTO els documents següents:(marcar si s’és persona treballadora autònoma o
persona jurídica):
La documentació a presentar, en el cas de persones treballadores autònomes és la
següent:
-DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica.
-Certificat actualitzat de situació censal que indiqui l'activitat econòmica amb la data
d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas, el del local de desenvolupament de l'activitat.
-Resolució / certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la mútua
professional corresponent.

02/11/2020 SECRETARI

-En cas de tenir treballadors al seu càrrec, informe de vida laboral de l'empresa expedit per
la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s'inclogui el nombre de treballadors a data
13 de març de 2020.
-Certificat de titularitat bancària on constin les dades del compte bancari del sol·licitant
per poder domiciliar l’ajut.
- Model 303 IVA, primer i segon trimestre del 2019 i 2020.
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trimestre del 2019 i 2020.
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- No ha incomplert les disposicions normatives ni els requeriments de l’autoritat
competent, en relació a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

La documentació a presentar, en cas de persones jurídiques, és la següent:

-Certificat actualitzat de situació censal de la persona jurídica que indiqui l'activitat
econòmica amb la seva data d'alta, el domicili fiscal i, si escau el del local de
desenvolupament de l'activitat.
-Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud en
cas de no ser la mateixa persona. I el DNI o NIE corresponent.
-En cas de tenir treballadors al seu càrrec informe de vida laboral de l'empresa expedit per
la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s'inclogui el nombre de treballadors a data
d'13 de març de 2020.
-Model 303 IVA, primer i segon trimestre del 2019 i 2020.
-Certificat de titularitat bancària on constin les dades del compte bancari del sol·licitant
per poder domiciliar l’ajut.
AUTORITZO:
Que l’Ajuntament de Calafell pugui obtenir per mitjans electrònics les dades
següents: comprovació amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) d’estar al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Per tot això,
SOL·LICITO:
Que d’acord amb la convocatòria de l’ajut per a persones treballadores autònomes,
empreses i microempreses de Calafell afectades per les conseqüències de la COVID-19,
sigui admesa aquesta sol·licitud.

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

02/11/2020 SECRETARI

De conformitat amb allò disposat a les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica
(ES) 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), us informem que les dades personals i
l’adreça de correu electrònic, obtinguts de la persona interessada seran tractades sota
responsabilitat de l’Ajuntament de Calafell per a l’enviament de comunicacions i es
conservaran mentre hi existeixi un interès mutu. Les dades no seran comunicades a
tercers, a excepció d’obligació legal. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del
consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Aquestes peticions s’hauran de dirigir a PLAÇA DE CATALUNYA NÚM. 1, 43820
CALAFELL (TARRAGONA). També té el dret a presentar una reclamació davant de
l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o qualsevol qüestió que consideri al Delegat
de Protecció de dades d’aquest Ajuntament a dades@calafell.org
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-NIF de la persona jurídica.

Signatura del/la sol·licitant/ el/la representant legal,

JUSTIFICACIÓ D’AJUTS PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, EMPRESES I
MICROEMPRESES DE CALAFELL AFECTADES PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI
SANITÀRIA DERIVADA DEL COVID-19.

1. DADES DE L’ACTITIVAT SUBVENCIONADA
Codi convocatòria
Activitat subvencionada
Cost total de l’activitat
Regidoria/Servei concedent

Import justificat:
Import de la subvenció

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA
Nom o raó social:
Nom i cognoms signant:
Càrrec amb el què actua :

CIF:
DNI:

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA

3.SECTOR (Seleccionar només un):




Sector turístic: Hotels, pensions, apartaments turístics i empreses que gestionen
Habitatges d'ús turístic (Inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya).
Comercial
Altres sectors

Per a qualsevol establiment comercial:
Subvenció portal virtual decalafellacasa.com

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS
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Memòria justificativa del compliment de les condicions de la present resolució, amb
indicació de la impossibilitat de desenvolupar normalment l’activitat comercial. (Model
annex III)
Contracte de préstec degudament signat amb el detall dels interessos acordats amb
l’entitat financera.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c95e0210dd944ed895624c9fb6d374ea001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 05-11-2020 | CVE 2020-08193 | Pàg. 22-26 | https://dipta.cat/ebop/

ANNEX II






Informe de vida laboral de l'empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
que abasti els 3 mesos posteriors a la concessió de la subvenció.
Relació detallada de les despeses afrontades per a poder continuar normalment
l’activitat comercial un cop finalitzat l’estat d’alarma. Amb identificació dels
proveïdors, de les factures, del seu import, data d’emissió i el pagament realitzat,
d’acord amb els requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel qual es regulen les obligacions de facturació. I còpia de les mateixes. (model annex
IV)
Si existeixen altres ingressos o subvencions que hagin finançat el mateix concepte que
aquesta subvenció, s’haurà de incloure el seu import i procedència. (Model annex V)
En el cas d’arrendaments, còpia del contracte.

El/La sotasignant declara sota la seva responsabilitat:
Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per a la qual
fou concedida, la qual ha estat realitzada amb compliment de totes les obligacions
imposades en els instruments reguladors de la seva concessió.
Que els justificants inclosos en la relació de despeses (o els percentatges imputats a
l’activitat subvencionada) no s’han fet servir ni es faran servir per a justificar cap altre
subvenció.
Que els documents originals que justifiquen la realització i el cost de l’activitat, es troben
arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Calafell, i seran conservats per un període no
inferior a 6 anys.

Signatura del/la sol·licitant/ el/la representant legal,
ANNEX III
MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

02/11/2020 SECRETARI

De conformitat amb allò disposat a les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica
(ES) 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), us informem que les dades personals i l’adreça
de correu electrònic, obtinguts de la persona interessada seran tractades sota
responsabilitat de l’Ajuntament de Calafell per a l’enviament de comunicacions i es
conservaran mentre hi existeixi un interès mutu. Les dades no seran comunicades a
tercers, a excepció d’obligació legal. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del
consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Aquestes peticions s’hauran de dirigir a PLAÇA DE CATALUNYA NÚM. 1, 43820
CALAFELL (TARRAGONA). També té el dret a presentar una reclamació davant de
l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o qualsevol qüestió que consideri al Delegat de
Protecció de dades d’aquest Ajuntament a dades@calafell.org

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c95e0210dd944ed895624c9fb6d374ea001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA
Raó Social
Nom i cognom
de qui subscriu

Càrrec

3. MOTIUS DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ:

4. CONCLUSIONS

de

de 2020

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant i segell de l’empresa

ANNEX IV

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

02/11/2020 SECRETARI

Calafell,

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c95e0210dd944ed895624c9fb6d374ea001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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1. SECTOR DE L’ACTIVITAT
Activitat subvencionada

RELACIÓ DE DESPESES
Nom i cognoms
de qui subscriu
Nom empresa o
persona
beneficiari/ària
Pressupost total €
de l’activitat

Càrrec

Data factura

NIF/CIF

DNI

Subvenció €
concedida

Creditor

Import
€
justificat

Concepte

Import *

TOTAL

* Només es podrà incloure l’IVA que no sigui recuperable o compensable.
Calafell ,

de

de 2020

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant i segell de l’empresa

ANNEX V
RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS
Càrrec

DNI
CIF

Subvenció €
concedida

Import
€
justificat

ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS REBUDES AMB LA MATEIXA FINALITAT
Concedent

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

02/11/2020 SECRETARI

Nom i cognoms
de qui subscriu
Nom empresa o
persona
beneficiari/ària
Pressupost total €
de l’activitat

NIF/CIF

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c95e0210dd944ed895624c9fb6d374ea001
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Import
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CIF

DECLARACIÓ D’INEXISTÈNCIA D’ALTRES INGRESSOS
El/La sotasignant declara que no li ha estat concedida cap subvenció pública o privada, ni
tampoc ha rebut cap ingrés de qualsevol naturalesa, amb la finalitat de finançat totalment
o parcialment la mateixa activitat que ha estat objecte de subvenció per part de
l’Ajuntament de Calafell (Si no es consignen altres ingressos s’entendrà signada la

declaració de la seva inexistència).
Calafell,

de

de 2020

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant i segell de l’empresa

“
Aquestes bases s’exposen al públic per un termini de 10 dies naturals, a comptar des de
l’endemà d’aquesta publicació al BOPT.
Informar que si transcorregut el termini d’exposició pública no ha esta presentada cap
al·legació, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés.
El que es fa públic per a coneixement general.

Calafell, a la data de la signatura electrònica

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

02/11/2020 SECRETARI

El secretari
Alexandre Pallarès Cervilla

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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TOTAL

