Ref. Exp.: 284/2020/SQDESEC
Certificat d’acord de Junta de Govern Local
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 27/10/2020, va
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
El RD 463/2020 de 14 de març de 2020 va declarar l’estat d’alarma a tot l’Estat per a la gestió de la
situació de la crisi sanitària ocasionada per el COVID-19. Posteriorment, l’estat d’alarma s’ha
prorrogat en diverses ocasions, la darrera d’elles el passat 20 de maig, suposant una pròrroga de
15 dies més. L’estat d’alarma ha implicat una aturada de l’activitat econòmica en molts àmbits,
motivada per la situació de confinament. En conseqüència, la crisi sanitària del COVID-19 està
generant un fort impacte econòmic i social que, entre d'altres àmbits, està afectant els ingressos de
moltes persones i famílies, així com també de molts comerços, que s’han vist obligats a tancar o bé
han vist reduïda la seva facturació a conseqüència de la pandèmia.
Com ja és conegut, l’abast d’aquesta declaració ha arribat a la restricció de la mobilitat i la
circulació de la ciutadania, i al tancament de l’activitat dels comerços, no considerats essencials.
Això té efectes en més del 80% dels comerços dels municipis.
A més, el passat 15 d’octubre el Govern de la Generalitat va fer públiques noves mesures en
matèria de salut pública per a la contenció de la COVID-19, recollides en la resolució
SLT/2546/2020 que afecten a les empreses de serveis i comerç minorista.
Finalment, en data, 25 d’octubre de 2020, el Govern de l’Estat via el Reial Decret 926/2020 torna a
declarar l’estat d’alarma per tal de frenar la propagació de la SARS- COV- 2 (COVID-19).
El comerç local és un referent de l’economia i el desenvolupament de Sant Quirze del Vallès i des
de l’Ajuntament volem col·laborar, al manteniment del sector del comerç local, que encara pateix
les conseqüències econòmiques de la pandèmia. La finalitat d’aquests ajuts és donar suport al
conjunt del teixit comercial i de serveis del municipi per poder fer front a les despeses habituals
relacionades amb l’activitat que s’han continuat pagant malgrat el tancament, així com a les
despeses a les que s’ha hagut de fer front per poder reiniciar les activitats dins el context actual.
Es pretén, en la mesura del possible, contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat
provocada per les mesures adoptades per lluitar contra la COVID-19. Per la via d’aquestes
subvencions no s’atorga cap tracte de favor ni es facilita als beneficiaris una situació de superioritat
en el marc de les condicions de normal funcionament del mercat. Contràriament, la finalitat és
minimitzar els efectes negatius d’unes mesures adoptades per les autoritats governatives que han
alterat el funcionament del mercat tot obligant al tancament d’un seguit d’establiments comercials.
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FONAMENTS DE DRET
-

-

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 els Reials
Decrets pels quals es prorroga.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.
L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
Article 5.2. del Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel que es regulen les
subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions
d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la
seva concessió.
Article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, que preveu la tramitació d’urgència dels
procediments quan així ho aconsellin raons d’interès públic.
Resolució SLT/2546/2020 que afecten a les empreses de serveis i comerç
minorista.
Reial Decret 926/2020 torna a declarar l’estat d’alarma per tal de frenar la
propagació de la SARS- COV- 2 (COVID-19).
Resta de normativa sectorial i de règim local d’aplicació

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- . Aprovar la tramitació d’urgència d’aquest expedient administratiu, per les raons
d’interès públic exposades als antecedents de fet.
Segon.- . Aprovar el document comptable amb número 12020000015539 i l’autorització
de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària “Conveni per a la dinamització
comercial” amb número 4100/4312/4800000 i dotada amb 88.000,00 €.
Tercer.- . Aprovar les bases reguladores de subvencions per contribuir a la reactivació
econòmica municipal del sector del comerç de Sant Quirze del Vallès dins del programa
d’acció per pal·liar els efectes econòmica del COVID-19, que es transcriuen literalment a
continuació:
“BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER CONTRIBUIR A LA
REACTIVACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL DEL SECTOR DEL COMERÇ DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS DINS DEL PROGRAMA D’ACCIÓ PER PAL·LIAR ELS
EFECTES ECONÒMICS DE LA PANDÈMIA DEL COVID-19
1. INTRODUCCIÓ
El Govern de l’Estat va declarar l’estat d’alarma amb l’objecte de frenar i prevenir la
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ràpida evolució de la pandèmia ocasionada pel virus COVID-19, mitjançant el RD
463/2020, de 14 de març, el qual va ser prorrogat en diverses ocasions.
A més, el passat 15 d’octubre el Govern de la Generalitat va fer públiques noves
mesures en matèria de salut pública per a la contenció de la COVID-19, recollides en la
resolució SLT/2546/2020 que afecten a les empreses de serveis i comerç minorista.
En data, 25 d’octubre de 2020, el Govern de l’Estat via el Reial Decret 926/2020 torna a
declarar l’estat d’alarma per tal de frenar la propagació de la SARS- COV- 2 (COVID-19).
El comerç local és un referent de l’economia i el desenvolupament de Sant Quirze del
Vallès i des de l’Ajuntament volem col·laborar, al manteniment del sector del comerç
local, que encara pateix les conseqüències econòmiques de la pandèmia.
2. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és poder regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, per a la tramitació, concessió, pagament i justificació de subvencions en règim
de concurrència competitiva en l’àmbit del comerç i de determinats serveis de proximitat
de Sant Quirze del Vallès que s’han vist afectats per la crisi del COVID-19 i que es van
veure obligats a tancar, o bé que van veure reduïda dràsticament la seva facturació. Com
a conseqüència de la promulgació del Reial Decret 463/2020, de14 de març, pel qual es
declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19
(BOE núm. 67 de 14.03.2020).
La finalitat d’aquests ajuts és donar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis del
municipi per poder fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han
continuat pagant malgrat el tancament, així com a les despeses a les que s’ha hagut de
fer front per poder reiniciar les activitats dins el context actual.
Es pretén, en la mesura del possible, contribuir a corregir una situació de distorsió del
mercat provocada per les mesures adoptades per lluitar contra la COVID-19. Per la via
d’aquestes subvencions no s’atorga cap tracte de favor ni es facilita als beneficiaris una
situació de superioritat en el marc de les condicions de normal funcionament del mercat.
Contràriament, la finalitat és minimitzar els efectes negatius d’unes mesures adoptades
per les autoritats governatives que han alterat el funcionament del mercat tot obligant al
tancament d’un seguit d’establiments comercials.
En definitiva, l’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès
social o utilitat pública (com ho és, la preservació de l’entorn urbà, assegurant la presència
d’activitat econòmica en els baixos dels edificis i evitant la seva degradació o ocupació
il·legal; la reducció de la mobilitat per a la realització de la compra i la conseqüent reducció
de la petjada ambiental provocada pels ciutadans municipals) ajudant al manteniment del
teixit comercial local i de serveis de proximitat i reprendre l’activitat econòmica de Sant
Quirze del Vallès, d’acord amb els paràmetres establerts a l’apartat 8è d’aquestes bases.
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3. RÈGIM JURÍDIC
Aquests ajuts estan sotmesos al règim jurídic de subvencions regulat en l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, publicada al BOPB el
dia 27 de febrer de 2018, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
General de Subvencions (LGS).
Pel que fa a la tramitació administrativa general, la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Pel que fa a l’objecte i la necessitat dels ajuts al Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de
març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic
per a fer front al COVID-19 i l’article 5.2. del Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel
que es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de
situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la
seva concessió.
4. PERSONES BENEFICIARIES, REQUISITS i CONCEPTES SUBVENCIONABLES
Es consideren persones beneficiàries:
-

Les persones físiques autònoms que estiguin donats d’alta al Règim especial dels
treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o règim equivalents, del sector
del comerç i la restauració, amb activitat comercial al municipi.
Les persones jurídiques, independentment de la seva forma jurídica, sempre i quan
tinguin una activitat comercial al municipi de Sant Quirze del Vallès, i el nombre de
persones treballadores sigui inferior a 50.
Aquestes persones beneficiaries han d’estar donades d’alta de l’epígraf de l’IAE
corresponent a la seva activitat en el moment de presentar la seva sol·licitud.

L’activitat empresarial fa referència a aquelles organitzacions que tenen llicència d’activitat
al municipi o les altes fiscals i laborals corresponents per poder dur-la a terme amb
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de
març ( BOE núm. 6, de 14/03/2020).
Els requisits són:
a) Establiments oberts al públic legalment constituïts i registrats en el registre
corresponent situats en el terme municipal de Sant Quirze del Vallès i que
l'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència d’activitats.
b) En el cas de les persones autònomes, estar donades d’alta en el règim
especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o règim
equivalent amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma decretat per Reial
decret 463/2020, de 14 de març.
c) Tant les persones físiques com jurídiques estar donades d’alta d’activitat com a
mínim des del primer trimestre del 2020.
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d) En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l'ajut regulat a la
Resolució TSF/1985/2019, de15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per
a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al
programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest
ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit
temporal d'aplicació de l'ajut atorgat en l'esmentada subvenció.
e) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat, l’Ajuntament i
les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de
mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de la presentació de la
sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol
pagament. Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal
de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya la Tresoreria
General de la Seguretat Social o l’Ajuntament una pròrroga, un ajornament,
una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que
aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial. Per tal que
puguin agilitzar la seva tramitació, els sol·licitants podran aportar els certificats
de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat
Social, en cas de no aportar-lo, l’òrgan competent podrà fer la consulta en
aquests organismes, prèvia autorització.
f) Haver 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 crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordats.
g) En cas d’haver pogut continuar l’activitat una vegada entrat en vigor el Reial
decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert
una davallada dels ingressos per vendes del 25% o superiors, respecte el
primer semestre del l’any 2020 en comparació al primer semestre del 2019.
h) En cas d’establiments comercials de nova creació, amb menys d’un any de
funcionament, la davallada dels ingressos per vendes del 25% o superiors ,
serà respecte a la mitjana mensual dels 12 mesos anteriors al març de 2020
o des de l’inici de l’activitat.
i) No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir
subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
j) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
k) Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica que realitzin
l’activitat comercial al municipi.
Poden sol·licitar aquesta subvenció les empreses o persones autònomes del sector del
comerç i la restauració que han patit una reducció de la seva facturació com a
conseqüència dels efectes de la COVID-19.
Els conceptes subvencionables són els següents:
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a) Manteniment dels locals comercials i de serveis: les despeses de l’activitat que
s’han hagut d’afrontar malgrat el tancament dels locals o establiments com ara,
subministraments de llum, aigua, gas, lloguers, salaris, quota autònoms i seguretat
social. Aquest concepte es justifica per la importància per la vida del municipi de
tindre locals comercials i de serveis i espai amb activitat econòmica en general per
a la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania, i pel valor social que representa.
b) Les despeses necessàries per al reinici de les activitats com ara compra d’EPI,
mampares protectores, gel hidroalcohòlic...
5. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
5.1. El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà a l’endemà de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant
15 dies hàbils, la qual quedarà condicionada a l’aprovació definitiva d’aquestes
bases. També es publicaran a la Base Nacional de Subvencions (BDNS).
No obstant això, s’atendran totes les sol·licituds que es rebin fora d’aquestes dates
sempre i quan un cop atorgats els ajuts dins de termini, es disposi de saldo
suficient a la reserva pressupostària aprovada amb aquestes bases per aquest
tipus d’ajuts.
5.2. Les sol·licituds es formalitzaran segons el model normalitzat que es publicarà a
l’apartat de tràmits del web municipal www.santquirzevalles.cat.
La sol·licitud es podrà presentar:
En línia: Mitjançant registre electrònic a través de la pàgina web municipal
www.santquirzevalles.cat a l’apartat de tràmits on es trobarà tota la informació,
models i documentació complementària especificada a la clàusula 6 d’aquestes
bases.
Caldrà acreditar la condició de persona beneficiària i el compliment dels requisits
establerts a la clàusula 4.
5.3. Només es podrà presentar una sol·licitud per persona física o jurídica.
5.4. La presentació de la sol·licitud d’aquesta subvenció suposa l’acceptació de les
normes que regeixen aquesta convocatòria i els preceptes de l’ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i la resta de
normativa d’aplicació.
6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
La sol·licitud descrita a la clàusula anterior inclourà una declaració responsable relativa al
compliment dels requisits establerts a la clàusula 4 d’aquestes bases.
La documentació a presentar és la següent:
 Document acreditatiu d’identitat (NIF, NIE o passaport vigent) de la persona
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sol·licitant, en tots els casos.
En cas de persona jurídica, el NIF.
Identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa de la crisi del
COVID-19.
Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat
econòmica com a mesura derivada de la crisi del COVID-19 i del Real decret
463/2020, de 14 de març.
Declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altre subvenció ni ajuda
per la despesa que justifica.
Justificant de despesa (factures o rebuts de pagament) vinculats a les activitats
subvencionables de l’apartat 4 d’aquestes Bases.
En cas de no haver comunicat a aquest Ajuntament en ocasions anteriors el
document de dades bancàries, justificant de titularitat del compte bancari on
s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut.

1. Persones autònomes en estimació objectiva (mòduls):
- Llibre d’ingressos i despeses (període del març- al juny 2020 i del març- al
juny 2019).
- Declaració de renda 2019 (apartat activitats econòmiques realitzades i
rendiments obtinguts).
2. Persones autònomes en estimació directa:
- Model 130. IRPF. Primer i segon trimestre 2019.
- Model 130. IRPF. Primer i segon trimestre 2020.
- Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2019.
- Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2020.
- Llibre de registre d’IVA en format Excel del 2019 i 2020.
3. Resta d’empresaris:
- Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2019.
- Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2020.
- Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari
d’ingressos i despeses, del període justificat en format Excel (dels dos
primers trimestres de 2020 i dels dos primers trimestres del 2019).
Una vegada realitzada la sol·licitud de subvenció, l’Ajuntament podrà sol·licitar, en
qualsevol moment, documentació complementària per comprovar i determinar que es
reuneixen els requisits establerts a aquestes bases.
D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, les persones interessades tenen dret a no
aportar documents que ja es trobin en poder de l’administració actuant o que hagin estat
elaborats per qualsevol altre administració. L’administració podrà consultar o recavar
aquests documents a excepció que la persona interessada manifestés la seva oposició.
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Així mateix, la persona interessada haurà d’indicar en quin moment i davant quin òrgan
administratiu va presentar els documents esmentats, per tal que l’Ajuntament pugui
obtenir-los.
Si la persona sol·licitant no pogués aportar algun dels documents requerits a l’apartat
anterior, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la
justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la
COVID-19, que li impedeixen tal aportació.
7. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ
Un cop revisada la documentació presentada, en cas que sigui incorrecta o incompleta,
es requerirà a la persona sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir
del dia següent a la comunicació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistida de la seva
sol·licitud.
Aquesta comunicació es realitzarà mitjançant notificació electrònica.
8. CRITERIS D’ATORGAMENT DELS AJUTS
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindrà en compte els següents criteri
objectius:
a)

Percentatge de disminució de la facturació:
La puntuació d’aquest criteri serà en funció de la reducció de la facturació de
l’empresa, segons l’interval següent:
Disminució entre 75% i 100% de la facturació
Disminució entre 50% i 74,99% de la facturació
Disminució entre un 25% i un 49,99% de la facturació

Puntuació
20 punts
15 punts
10 punts

Per tal de poder verificar la disminució de la facturació, l’empresa haurà
d’acreditar mitjançant la comparativa dels ingressos del primer semestre de
2020 i els ingressos del primer semestre de 2019, aportant la documentació
descrita en la clàusula 6.
En cas d’establiments comercials de nova creació, amb menys d’un any de
funcionament, el % es calcularà en relació a la mitjana mensual dels mesos
anteriors al març de 2020. I per tant, hauran d’aportar la següent documentació:
facturació dels darrers 3 mesos disponibles.
b)

Nombre de persones que treballen a l’empresa ja sigui en modalitat d’autònom,
de soci, de professional o de contractació al règim general o qualsevol altra
previst segons l’activitat. Així, el concepte nombre de treballadors és la suma de
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treballadors per compte pròpia, autònoms i treballadors per compte aliena.
Aquest criteri és secundari i es té en compte a partir de que es compleixi el
criteri a)
Empreses de més de 5 treballadors i menys de 50 treballadors
contractats
Empreses de 2 a 5 treballadors contractats
Empreses de 1 treballador contractat

Puntuació
15 punts
10 punts
5 punts

c) En cas de ser una empresa de serveis i/o comerç minorista obligada a no oferir el
servei habitual perquè impliquen un contacte personal proper, tret que sigui un
servei essencial, sanitari o sociosanitari, o del sector d’activitats de restauració,
on hagin quedat suspeses totes les activitats de restauració, permetent només el
servei de recollida a l’establiment o entrega a domicili de les comandes
realitzades prèviament tal i com recull la resolució SLT/2546/2020, publicat el 15
d’octubre al DOGC s’obtenen automàticament 5 punts més.
9. QUANTIA MÀXIMA DELS AJUTS
L’import de la subvenció serà una única quantitat per sol·licitud i serà en funció de la
puntuació total obtinguda de la suma de les puntuacions dels criteris objectius definits en
la clàusula 8 d’aquestes bases.
Es contemplen 3 tipus d’ajuts segons la puntuació assolida:
a) 40 punts ................................................................................................600,00 €
b) De 25 a 39 punts....................................................................................450,00 €
c) De 5 a 24 punts ......................................................................................300,00 €
Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, es realitzaran les
comprovacions oportunes i es resoldran les sol·licituds per ordre cronològic, i fins que
s’hagi exhaurit la dotació pressupostària prevista.
En el cas que hi hagi més sol·licituds que el total disponible de la partida pressupostària,
es resoldrà tenint en compte, en primer lloc, la puntuació, i en segon l’ordre de registre de
la sol·licitud
Si una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds encara hi hagués saldo
pressupostària es tramitaran les sol·licituds que s’hagin presentat fora de termini i
sempre fins a que s’exhaureixi la dotació pressupostària.
10. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
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Les subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4100/4312/4800000i
es preveu una dotació de 88.000,00 €.
11. PROCEDIMENT PER A L'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Les subvencions s'atorgaran en regim de concurrència competitiva, sota els principis de
publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió qualificadora, presidida
per l’Alcaldessa, i de la que formaran part, com a mínim, una persona tècnica en
representació dels serveis Econòmics, Promoció Econòmica i Secretaria.
La comissió qualificadora podrà sol·licitar l’assistència de personal tècnic especialitzat
per a la comprensió i valoració dels expedients respecte dels que ho consideri necessari.
Aquesta comissió seguirà el criteris d’avaluació establerts en aquests bases per assignar
la puntuació que determinarà l’import de la subvenció econòmica a obtenir i formularà la
proposta de resolució, degudament motivada, que s’elevarà a l’òrgan competent per
resoldre.
L’òrgan competent per a la resolució d'aquest expedient ho farà de forma motivada, i
s’haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix la
subvenció, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de
tenir per desistides.
D’acord amb l’article 24.4 de la Llei General de subvencions (LGS), com que no figuren
en el procediment ni són tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que
les adduïdes pels interessats, la resolució que es formuli tindrà caràcter definitiu.
12. TERMINI DE RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I RÈGIM DE RECURSOS
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de 6 mesos a
partir de la data de publicació de la corresponent convocatòria, excepte si aquesta
posposa els seus efectes a una data posterior.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat resolució expressa, les persones
interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
La notificació es realitzarà per mitjans electrònics, d’acord amb els drets i obligacions
establerts a l’art. 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
(LPAC), pel que fa a obligats electrònics i el decret d’alcaldia 2018317 de data 30 de
gener de 2018 el qual s’establien l’obligació a les relacions exclusivament per mitjans
electrònics amb l’ajuntament de col·lectius de persones físiques que per raons de la seva
capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que
tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics, d’acord amb l’article 14.3 de la LPAC.
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S’entendrà que les persones beneficiàries accepten tàcitament l’ajut atorgat, així com les
condicions imposades en la concessió, si en el termini de 15 dies naturals des de la
notificació de l’acord no manifesten expressament les seves objeccions.
Contra l’acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següents a la notificació.
Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.
Les subvencions concedides es publicaran en l’e-Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, amb
expressió de la convocatòria, la partida pressupostaria, la persona beneficiària i la
finalitat de la subvenció.
13. PAGAMENT DE L’AJUT
Ates la naturalesa de la subvenció i donada la necessitat de contribuir a la reactivació
econòmica del teixit empresarial i comercial del municipi es realitzarà el pagament
anticipat, d’acord amb l’article 34.4 de la LGS, amb caràcter previ a la justificació, com a
finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció.
L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament en el termini de 10 dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de l’aprovació de la concessió de la subvenció.
14. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIARIES
A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la LGS, les persones
beneficiàries queden sotmeses a les obligacions següents:
a) Destinar la subvenció exclusivament als conceptes subvencionables definits a
la clàusula 4.
b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès aportant tota la informació que li sigui requerida.
c) Complir la resta d’obligacions previstes a la normativa vigent en matèria de
subvencions i en aquestes bases.
d) Justificació de les despeses.
15. FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ
De conformitat amb la Llei 38/2003, LGS, els ajuts rebuts s’hauran de justificar
convenientment.
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La Regidoria de Promoció Econòmica serà la responsable de la revisió i el control de la
justificació de la subvenció, sense perjudici que la intervenció municipal pugui, en l’acte
de fiscalització, comprovar de forma aleatòria la tasca realitzada.
El període de justificació serà fins a 31 desembre de 2020.
La justificació de la subvenció s’ha de presentar, de forma electrònica i dins del termini
indicat, a través del portal de tràmits de la web municipal, mitjançant el model de
sol·licitud normalitzat i acompanyada de la documentació següent:
 Factures justificatives de la realització de les despeses objecte de la subvenció i
considerades com a despeses subvencionables descrites en la clàusula 4 de les
presents bases.
En cas que no es presenti la justificació, tindrà lloc una revocació total de l’ajut.
La Intervenció Municipal comprovarà, si ho considera oportú, a traves de la tècnica de
mostreig aleatori simple, les subvencions que consideri oportunes per tal d'obtenir
evidencia raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció.
16. SEGUIMENT I CONTROL
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès podrà realitzar les actuacions de seguiment i
control necessàries per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van
donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions establertes.
Les persones beneficiàries resten obligades a facilitar tota la informació que els sigui
requerida.
17. CAUSES DE REVOCACIÓ
L’Ajuntament pot revocar totalment o parcialment la subvenció concedida en els casos i
en la forma prevista a l’article 42 de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i exigir reintegrament de les quantitats
percebudes, de conformitat amb allò que estableix l’article 44 de la mateixa ordenança.
Són causes de revocació i es reintegraran les quantitats percebudes amb l’interès legal
que correspongui, les següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant
aquelles que ho haurien impedit.
b) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control.
c) La resta de causes previstes a la Llei 38/2003, General de Subvencions.
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Si com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i de control, es
constata que s'ha produït alguna de les causes de revocació esmentades anteriorment,
s’iniciarà la tramitació del corresponent procediment de revocació i, en cas de no retorn,
s’iniciarà el procediment oportú.
18. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTE PERSONAL
La presentació de la sol·licitud per a l'atorgament d'aquestes subvencions implicarà la
manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter
personal i la seva publicació en els termes establerts en l'anterior apartat, d'acord amb
el que es preveu a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa d’aplicació.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable del tractament de les dades i
documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els criteris
següents:
-

Finalitat: registrar sol·licituds per gestionar comunicacions i tràmits administratius
d’ajuts econòmics per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 a Sant Quirze
del Vallès. Les dades públiques d’ajudes i subvencions es publicaran a l’apartat
web de referència o Portal Municipal de la Transparència.

-

Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments del
compliment d’interès o exercici de poders públics.

-

Destinataris: òrgan administratiu. No es contemplen transferències internacionals i
es poden comunicar dades als interessats en el procediment o ens autoritzats per
llei.

-

Conservació: l’establert legalment o mentre existeixi la finalitat del tractament.
Quan no siguin necessàries se suprimiran aplicant les mesures de seguretat
adequades, amb especial atenció a les dades protegides.

-

Drets: es pot accedir, rectificar, suprimir, oposar-se i limitar les dades, així com
retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament (Plaça de la
Vila,
1,
08192)
o
per
registre
electrònic
al
web
municipal:
www.santquirzevalles.cat

Les dades seran tractades de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de les dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com amb la normativa aplicable en
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matèria de protecció de dades.
protecciodedades@santquirzevalles.cat

Per

qualsevol

dubte

contacteu

amb

La informació addicional i detallada de la Política de Privacitat es pot consultar a
l’apartat web de l’Ajuntament: Seu electrònica > Protecció de dades personals
19. VIGÈNCIA
Aquestes bases es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i entraran en
vigor a partir de l’endemà que s’entenguin aprovades definitivament, i fins la finalització
del procediment d’atorgament de les subvencions inclosa la fase de justificació.
20. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21
de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança de
Subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, les Bases d’Execució del
Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
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.”
Quart.- Disposar la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província i
tauler d’anuncis per a exposició pública durant el termini de deu dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació a fi i efecte de presentació d’al·legacions.
Cinquè.-. Disposar que aquestes bases esdevindran definitivament aprovades si durant el
termini d’informació pública no es formulen al·legacions, sense necessitat d’adoptar cap
acord exprés.
Sisè.-. Aprovar la convocatòria per l’atorgament d’aquests ajuts, i iniciar el termini per a la
presentació de les sol·licituds durant 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’anunci
de publicació al BOP de l’aprovació inicial de les bases.
Setè.-. Disposar que l’aprovació de la convocatòria i el termini per a la presentació de
sol·licituds restaran suspesos en el cas que es presentin al·legacions a l’aprovació de les
bases.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 28/10/2020 a les 11:14:47

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 28/10/2020 a les 13:20:12
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