Convocatòria de subvencions per activitats econòmiques de Palafrugell.
3a onada Covid19 – 2021 (Bases específiques)

La crisi sanitària derivada de la COVID-19, mai viscuda anteriorment per les generacions actuals,
ha derivat en una greu crisi social i econòmica amb importantíssimes conseqüències tant a
famílies (sobretot les més vulnerables) com a milers d’empreses, autònoms i treballadors.
Malauradament, l’expansió i repercussió d’aquesta pandèmia ningú la va poder preveure amb
anterioritat, fet que ha agreujat la situació.
Palafrugell ha estat un dels municipis catalans on el coronavirus ha colpejat durament a nivell
sanitari. Ara el nostre municipi té davant seu les afectacions econòmiques que se’n deriven, com
per exemple: la davallada prevista de turisme, que és un motor econòmica important al municipi,
així com la preocupació davant la pèrdua de petites i mitjanes empreses i d’autònoms que no
podran reobrir l’activitat o la creixent precarització laboral en molts sectors econòmics que afecta
moltes famílies.
Atès que la principal preocupació del municipalisme són les persones, l’Ajuntament de Palafrugell,
amb l’objectiu clar d’ajudar els palafrugellencs i les plafrugellenques, va aprovar, en el Ple del 23
de febrer de 2021, un nou paquet de mesures econòmiques per tal de minimitzar l’impacte
econòmic derivat de l’actual situació d’emergència. És a partir d’aquest paquet de mesures, que
es proposa la següent convocatòria de subvencions per a activitats econòmiques afectades per
aquesta crisi.
Atès que són d’aplicació les següents normes:


Llei 38/2003 , de 17 de novembre , General de Subvencions , d'ara endavant LGS.



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, d'ara endavant Reglament de la LGS . (La
disposició final segona de la LGS i la disposició final primera d'aquest Reglament
s'estableixen les normes de caràcter bàsic i no bàsic) .



Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions per a 2021, les
quals es van aprovar definitivament en la sessió ordinària del Ple de 22 de desembre de
2020.

Condicions particulars que regeixen aquesta convocatòria, de conformitat amb l’article 4 de
les bases generals de l’ajuntament de Palafrugell reguladores de la concessió i justificació
de subvencions municipals:

a)

Objecte de la subvenció

En l’actual situació es fa del tot necessari disposar d’instruments per donar ajuda a aquests
col•lectius que s’han vist afectats de ple per la crisi que ha generat la Covid-19.
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L’objectiu és impulsar l’activitat econòmica en el nostre municipi, atorgant liquiditat a aquests
col•lectius, per a contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions empresarials, el
manteniment de l’activitat i amortir la reducció dràstica d’ingressos que han patit.
La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva. S’atorgaran
els imports que corresponguin a les sol•licituds, sempre i quan es compleixin els requisits
establerts en aquesta convocatòria i d’acord amb la disponibilitat pressupostària. En cas que les
peticions superin el límit establert a la subvenció es reduirien proporcionalment els ajuts a atorgar.

b)

Destinataris

Línia 1. Les activitats econòmiques amb establiment físic obert al públic que hagin patit les
restriccions d’obertura, segons la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i
es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Concretament les següents activitats:


Activitats d’hostaleria i restauració



Empreses de serveis i comerç minorista



Gimnasos



Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil i activitats d’intervenció socioeducativa

S’exclouen les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de
13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
Línia 2. Les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13
de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública i la resta d’activitats
econòmiques, excloses de la línia 1, que hagin sofert una pèrdua econòmica entre des de l’1 de
gener i el 31 de març de 2021.
Tanmateix les dues línies hauran de complir els REQUISITS següents:


Es comprovarà que el nom del sol·licitant sigui el titular de l'activitat econòmica i hagi
obtingut la corresponent llicència d'activitats de l'Ajuntament, hagi presentat la comunicació
o declaració responsable o estigui en tràmit de comunicació de transmissió d’activitat.



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 en cap concepte de la hisenda municipal.



Que l’activitat tingui més d’un any d’antiguitat. (des d’1 gener 2020)



L’activitat haurà d’haver estat d’alta a la matrícula fiscal de l’IAE durant tot el primer
trimestre sencer de l’any 2021.



El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant el model normalitzat de declaració
responsable que s’inclou al document de sol•licitud i en el compte justificatiu i la
presentació de la documentació acreditativa quan així es sol•liciti.
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c)

Quantia de les subvencions

Línia 1. La quantia de la subvenció serà l’import de la pèrdua econòmica del període entre l’1 de
gener i el 31 de març de 2021, fins a un màxim de 700 euros per petició. L’import total previst per
la línia és de 100.000 euros.
Línia 2. La quantia de la subvenció serà l’import de la pèrdua econòmica del període entre l’1 de
gener i el 31 de març de 2021, fins a un màxim de 300 euros per petició. L’import total previst per
la línia és de 100.000 euros.
En cas que les subvencions a atorgar per qualsevol de les dues línies sigui superior al total previst
es podrà tramitar la seva aprovació sempre que l’altra línia tingui una sobrant per subvencions a
atorgar d’import igual o superior.
En cas que les subvencions a atorgar superin el límit global de les dues línies es reduirien
proporcionalment els ajuts a atorgar.

d)

Aplicació pressupostària

La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
32.4310.47900 del Pressupost de despeses d’enguany.

e)

Despeses subvencionables

Línies 1 i 2. En el compte justificatiu s’inclourà una declaració responsable del titular dels
d’ingressos i despeses pròpies de l’activitat pel període d’1 de gener a 31 de març de 2021. En
concret es podran tenir en compte despeses salarials, proveïdors, arrendaments, assegurances,
etc.
S’atorgarà una única ajuda per establiment sol•licitant, amb independència de que estigui donat
d’alta en més d’un epígraf.

g)

Termini de presentació de sol.licituds

El termini de presentació de sol•licituds serà el 21 de maig de 2021.

h)

Documents que cal acompanyar a la sol•licitud

Les sol•licituds es presentaran, mitjançant el models normalitzats disponibles a la web de
l’Ajuntament, en el registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en
l’article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú.
A més dels documents establerts a l’article 6 de les bases generals de l’ajuntament de Palafrugell,
caldrà presentar els següents:


Sol•licitud on hi consta una declaració jurada
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Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades



Compte justificatiu d’acord amb el model normalitzat. En el compte justificatiu s’inclourà una
declaració responsable del titular dels d’ingressos i despeses pròpies de l’activitat pel període
d’1 de gener a 31 de març de 2021. En concret es podran tenir en compte despeses salarials,
proveïdors, arrendaments, assegurances, etc.

La presentació de les sol•licituds comporta la plena acceptació de les bases generals i aquesta
convocatòria. Així mateix, la presentació de la sol•licitud porta implícita l’autorització a l’Ajuntament
per a l’obtenció de certificats d’estar al corrent de les obligacions fiscals i tributàries directament de
l’ajuntament i de l’Administració tributària previ a l’atorgament i al pagament de la subvenció, llevat
de manifestació expressa de la persona sol•licitant.
Quan s’observin defectes o omissions en les sol•licituds o es consideri necessari ampliar la
informació, s’emplaçarà al sol•licitant, perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmeni les
mancances o aporti els documents, advertint-lo que, si no ho fa així, es tindrà per desistit de la
seva sol•licitud.

i)

Termini màxim de justificació

Tota la documentació justificativa s’ha d’entregar conjuntament amb la sol•licitud.
La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu, d’acord amb el model
normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament, que inclourà una declaració responsable del titular
dels d’ingressos i despeses pròpies de l’activitat pel període d’1 de gener a 31 de març de 2021.
En concret es podran tenir en compte despeses salarials, proveïdors, arrendaments,
assegurances, etc.
Un cop atorgada la subvenció, i realitzades les comprovacions pertinents sobre la documentació
justificativa regulada en aquestes bases, es tramitarà el pagament del 100% de la subvenció
atorgada als beneficiaris.
L’ajuntament té la potestat per poder fer una auditoria i demanar els justificants i comprovar les
dades que consten en la declaració responsable del compte justificatiu en qualsevol moment.

j)

Òrgan instructor

Als efectes del que disposa l’article 48.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, es designa com a òrgan instructor a
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP).

k)

Termini de resolució i notificació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 1 mes des de la fi del
termini de presentació d’instàncies.
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