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 Navàs en l’àmbit del comerç al detall i de determinats
serveis de proximitat que s'han vist afectats per la crisi del COVID-19, amb la finalitat de donar
suport al conjunt del teixit comercial i de serveis de Navàs que s'han vist obligats a tancar o bé
han patit una davallada dels seus ingressos per vendes d’un 50% i poder fer front a les
despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han continuat pagant, com la llum, l’aigua,
lloguer, salaris i seguretat social.
2. RÈGIM JURÍDIC
Constitueix el regim jurídic aplicable:
• Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE 18 de març de 2020).
• La Llei 38/2003 General de Subvencions i el Reglament de desenvolupament aprovat
pel Reial Decret 887/2006.
• El Text Refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003.
• La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
• La Llei 26/2010 de Regim jurídic i del procediment de les administracions publiques de
Catalunya.
• El Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals.
• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.
• Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament que
desenvolupa la citada Llei Orgànica 15/1999.
• Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació publica i bon govern.
• Ordenança Municipal reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Navàs.
• I la resta de normativa vigent aplicable.
3. COMPATIBILITATS AMB ALTRES SUBVENCIONS
Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra subvenció que pugui atorgar
l'Ajuntament de Navàs o qualsevol altre ens públic o privat, respectant el límit establert a
l’article 20 de la Llei general de subvencions.
4. BENEFICIARIS/ES
Poden ser beneficiaris/es d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques donades
d’alta a l’Ajuntament de Navàs i que desenvolupessin una activitat comercials i/o de serveis
abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria i de les mesures decretades per a contenir
la pandèmia del COVID-19, que estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries amb l’Ajuntament de Navàs, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat
Social, i que reuneixin els següents requisits:

•
•

Haver estat declarada l’activitat comercial o de serveis, no essencial, i per tant, haverse vist afectat pel tancament, degut a les mesures de confinament decretades.
En cas d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor el decret
463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, però haver sofert una
davallada dels seus ingressos per vendes d’un 50%, respecte el mateix període de
l’any anterior.
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BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS AL TEIXIT COMERCIAL I SERVEIS DE PROXIMITAT AMB MOTIU
DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

No podran rebre l’ajut aquells que, malgrat tenir l’establiment tancat, hagin continuat cobrant
quotes als seus usuaris.
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.
5. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
La quantitat màxima que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a
càrrec de la partida pressupostària 003.430.48200 Ajudes Covid 19, per import de cinquanta mil
euros (50.000 €).
Es tracta d'una partida de subvencions per a comerços i establiments, activitats i serveis de
proximitat que s'han vist afectats per la crisi del Covid-19, en una mesura de suport al conjunt
del teixit comercial i de serveis de Navàs.
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el moment de la resolució de l’atorgament.
L’òrgan competent es reserva la possibilitat d’incrementar el crèdit inicial amb imports
addicionals, sense requerir una nova convocatòria. En qualsevol cas, l'efectivitat de la quantia
addicional queda condicionada a la disponibilitat de crèdit.
6. TIPUS DE SUBVENCIONS I DETERMINACIÓ DE LES QUANTIES
La quantia màxima de la subvenció atorgada serà per un import de 400 euros per sol·licitant,
d'acord amb els requisits que demanen les bases.
7. SOL·LICITUD I TERMINIS
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació a la seu
electrònica municipal i finalitzarà el dia 15 de juny de 2020.

1. Instància electrònica sol·licitant la subvenció o ajut econòmic adjuntant el NIF/NIE.
2. Identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa de la crisi del Covid19.
3. Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica
com a mesura derivada de la crisi del COVID-19.
4. Justificant de despesa vinculada a l’activitat durant el període de tancament 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.
5. 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.
6. Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut (pàgina
inicial de la llibreta bancària on hi ha el nom del titular i el número de compte; o full
descarregat de la banca on-line).
7. Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
8. Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
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Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran presentant instància de forma telemàtica a través de la
seu electrònica de l’ajuntament de Navàs www.navas.cat i han d’anar acompanyades de la
següent documentació:

9. Acreditació de caiguda de ingressos superior al 50% de la facturació mensual (només
en el cas d'establiments no obligats a tancar) amb la presentació de: Llibre registre
factures emeses i rebudes; llibre diari ingressos i despeses i llibre registre de vendes i
ingressos o de compres i despeses del mateix període 2019 i 2020. Els autònoms no
obligats a portar llibres han d’acreditar les dades per un mitjà de prova admès en dret.
Un cop rebudes les sol·licituds, s’examinarà si són correctes i completes i, en cas contrari, es
notificarà a la persona interessada per tal que procedeixi a revisar-la o completar-la en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació. Si un cop
transcorregut aquest termini la persona interessada no ha esmenat la falta o no ha aportat els
documents requerits, es considerarà que desisteix de la seva petició.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta l'exclusió de l'aspirant.
8. PROCEDIMENT DE LA CONCESSIÓ
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores
serà el de concurrència competitiva.
Les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic d’entrada de les sol·licituds sempre i quan es
compleixin els requisits establerts en aquestes bases i d’acord amb la disponibilitat
pressupostària.
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.

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.
10. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris de la subvenció estan obligats a:
• Complir amb totes les condicions establertes.
• 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 la documentació
complementària que es requereixi a tal efecte.
11. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
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
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Una vegada atorgada la subvenció, i fetes les comprovacions pertinents, es tramitarà el
pagament del 100% de la subvenció concedida als beneficiaris.

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.

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.
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.
12. 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.
13. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les persones sol·licitants i beneficiàries de les subvencions objecte de les presents Bases
Reguladores i convocatòria han de complir amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament
europeu vigent i, per tant, han d’adoptar i implementar les mesures organitzatives i tècniques
necessàries per a preservar la seguretat de les dades objecte de tractament.
ANNEX
Activitats definides pel Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s’aprova la Classificació
catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)

471 Comerç al detall en establiments no especialitzats
475 Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en establiments especialitzats
476 Comerç al detall d’articles culturals i recreatius en establiments especialitzats
477 Comerç al detall d’altres articles en establiments especialitzats
551 Hotels
561 Restaurants i establiments de menjars
563 Establiments de begudes
591 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió
681 Compravenda de béns immobiliaris per compte propi
683 Agents de la propietat immobiliària
791 Agències de viatges i operadors turístics
855 Altres activitats d’educació
9200 Administració de loteries
9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa
9604 Activitats de manteniment físic
9609 Altres activitats de serveis personals
L’Alcalde
Salvador Busquets Gubianas
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Llistat exemplificatiu d’epígrafs d’activitats que poden ser beneficiàries de l’ajut, entre d’altres.
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