Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 76150
Actualizado a: 04/09/2020

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas extraordinarias para los gastos ocasionados por la
prevención del COVID-19 por parte de los establecimientos comerciales, de servicios y/o autónomos de
Olesa de Bonesvalls

Destinatarios:

Personas físicas o jurídicas
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Olesa de Bonesvalls

Organismo:

Ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

04/09/2020

Notas solicitud:

Última convocatoria, hasta el 4 de septiembre de 2020. En espera de
próxima convocatoria

Tipo:

Subvención

Importe:

5,000.00€

Notas:

Crédito 2020: 5.000 euros. Cuantía máxima de 500 euros

CEE:
Enlaces:
Referencias de la publicación
- Acuerdo 200706. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 146 de 31 de julio de 2020.
(Convocatoria)
Sectores

Comercio

Subsectores

Infraestructura
Mejora de estructuras

Descriptores
Condiciones de trabajo y seguridad
Equipamiento
Establecimientos comerciales
Mejora de instalaciones
Reactivación económica
Saneamiento financiero
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Ajuntament d' Olesa de Bonesvalls

Davant la situació excepcional provocada pel desenvolupament de la pandèmia de la COVID-19
i la recent declaració de l’Estat d’alarma per part de l’Estat, es fa necessari disposar de recursos
econòmics i materials per tal d’ajudar al sector econòmic del municipi a superar la crisi sanitària
i econòmica derivada de de la pandèmia.
El comerç local, les petites empreses i els autònoms són un referent de l’economia i el
desenvolupament del municipi i des de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls volem col·laborar,
en aquest difícil moment, al manteniment d’aquest sector.
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació i concessió dels ajuts que atorgui l'Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, destinats a
subvencionar a tots aquells establiments comercials, de serveis, de restauració i/o autònoms
que hagin vist afectada la seva activitat, de forma significativa com a conseqüència de les
mesures adoptades per l'Estat per a contenir la propagació de la pandèmia de la Covid-19.
Aquests establiments han hagut d’afrontar i seguirant afrontant els costos de compra de material
sanitari, elements de protecció, controls, polítiques de neteja i desinfecció de llocs i equips de
treball reutilitzables i tots aquells EPI’S necessaris per al desenvolupament de la seva activitat
diària, així com per a l’adequació dels locals per a complir amb les mesures adoptades per la crisi
del COVID-19, per la qual cosa, l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls considera oportú donar
suport al teixit comercial i de serveis.
2. BENEFICIARIS/ES.
Poden beneficiar-se dels ajuts previstos en aquestes bases, aquelles persones físiques o
jurídiques amb seu a Olesa de Bonesvalls que desenvolupessin una activitat productiva,
comercial, de serveis, restauració i/o autònoms, al terme municipal d’Olesa de Bonesvalls , abans
de l'entrada en vigor de l’estat d’alarma decret pel Reial Decret 423/2020, de 14 de març i de les
mesures decretades per a contenir la pandèmia del COVID-19.
3. REQUISITS DELS BENEFICIARIS/ES.
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1. OBJECTE

Data 31-7-2020

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS PER A DESPESES
OCASIONADES PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19 PER PART DELS ESTABLIMENTS
COMERCIALS, DE SERVEIS I/O AUTÒNOMS D’OLESA DE BONESVALLS.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

B

Per acord de la Junta de Govern de 6 de juliol de 2020, s'ha aprovat la convocatòria que ha de
regir la concessió d'ajuts extraordinaris per a despeses ocasionades per a la prevenció de la
COVID-19 per part dels establiments comercials, de serveis i/o autònoms d’Olesa de Bonesvalls.
.Exp. 204/2020.

A

ANUNCI

Ajuntament d' Olesa de Bonesvalls
Els requisits per obtenir la condició de beneficiari/a són:

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud.
4. DESPESES SUBVENCIONABLES.
Les despeses subvencionables seran les següents:
a. Despeses per a la compra de material sanitari per a fer front a la crisi de la COVID-19,
tals com:







mascaretes
guants de làtex/vinil
Gel desinfectant
ulleres/pantalles protectores
bates protectores
qualsevol altre material d’ús sanitari per a preveure la propagació de la infecció del
COVID-19.

b. Despeses per adequació dels llocs de treball: instal·lació i/o adquisició de mampares de
protecció.
c. Despeses per a la neteja i desinfecció en establiments : tractaments de desinfecció de
l’aire, superfícies, materials, equips i mobles.
Totes les despeses hauran de justificar-se mitjançant la presentació de factures que hagin estat
emeses a partir del 10 de març de 2020 i fins a la data en què finalitzi el període de presentació
de sol·licituds.
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e) No trobar-se incurs en cap dels supòsits d’incapacitat establerts a l’article 13.2 de la
Llei 38/2003 General de Subvencions per poder ésser considerat beneficiari d’ajuts
públics.

Data 31-7-2020

d) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
d’Olesa de Bonesvalls, Agència Estatal Tributària, Seguretat Social i Generalitat de
Catalunya.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c) L'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència o, si escau, comunicació o
declaració responsable, si són preceptives.

B

b) Establiments legalment constituïts i registrats en el registre corresponent.

A

a) Que l’activitat estigui ubicada al terme municipal d’Olesa de Bonesvalls i/o l’alta fiscal
estigui establerta en aquest municipi.

Ajuntament d' Olesa de Bonesvalls
5. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ.

https://bop.diba.cat

En el cas que els ajuts sol·licitats superin la dotació pressupostària que estableix la convocatòria,
s'aplicarà prorrateig a l'ajut de totes les persones sol·licitants, que serà proporcional a la quantia
de despesa presentada si és menor a 500 euros. En el cas de presentació de despeses per part
d’una persona sol·licitant per sobre de l’import de 500 euros, el prorrateig es farà a partir
d’aquest import.

A

La subvenció tindrà un import màxim per beneficiari/a de 500 euros per a fer front a les
despeses d’adquisició d’EPI’S, adequació de llocs de treball i tractaments de desinfecció de l’aire,
superfícies, materials, equips i mobles, relacionades amb l'activitat econòmica.

La gestió de l’atorgament dels ajuts s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
8.

CONVOCATÒRIA

Aquestes bases, un cop aprovades, tindran un caràcter puntual, extraordinari i de caràcter
excepcional derivat de la situació de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, per la qual cosa, la convocatòria es realitzarà en el mateix moment
d’aprovació de les bases.
9. PUBLICITAT
Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament, en el taulell d’anuncis i al web municipal.
10. DOCUMENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

CVE 2020020413

Aquestes bases no generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.

Data 31-7-2020

7. TIPOLOGIA DELS AJUTS. RÈGIM DE CONCESSIÓ.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els ajuts que preveuen aquestes bases, per un import total de 5.000 euros, són a càrrec de la
partida pressupostària 430 479.00 del pressupost prorrogat de l’exercici 2019 a 2020 de
l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls.
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6. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA I FINANÇAMENT

La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les
normes que la regulen.

B

Els/les interessats/des en aquesta subvenció hauran de presentar la següent documentació:
a) Instància individualitzada per a cada sol·licitant de l’ajut.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és
incorrecta o incompleta, es requerirà per escrit al sol·licitant perquè solucioni els defectes
observats en el termini de 10 dies hàbils, i quedarà advertit que, si no ho fa així, se’l tindrà per
desistit de la seva petició, i s’arxivaran les actuacions sense més tràmit.
12.- TRAMITACIÓ, RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I RECURSOS
L’ordenació i instrucció de l’expedient es tramitarà des de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olesa de
Bonesvalls.
L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds d’aquests ajuts serà la Junta de Govern
Local.
Aquest acord es notificarà de manera individualitzada als interessats. En el cas de disconformitat
contra la resolució dels ajuts es podran presentar els recursos pertinents de conformitat amb la
normativa vigent de procediment administratiu
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
13.-ACCEPTACIÓ
Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions establerts a
aquestes bases i a l’acord de concessió. Si en el termini de 10dies hàbils des de la notificació de
la concessió de la mateixa no es manifesta per part del beneficiari la seva renúncia explícita,
s’entendrà acceptada a tots els efectes.
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El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà
de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Data 31-7-2020

11. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Documentació fiscal justificativa de l’alta de l’activitat, declaració censal d'alta
d'activitats econòmiques.
c) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les
Administracions Públiques.
d) Declaració de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d'estar al corrent de les seves
obligacions amb la Seguretat Social i d'estar al corrent de tota classe d'obligacions fiscals
amb l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.
e) Còpia del compte bancari on s’haurà de fer l’ingrés amb indicació del titular.
f) Llistat de les factures acreditatives de les despeses subvencionables amb l’import de
cadascuna i l’import total de la despesa subvencionable, així com les mateixes factures,
originals o còpia compulsada, que hauran d’haver estat emeses a partir del 10 de març
de 2020 i fins a la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds.

A

Ajuntament d' Olesa de Bonesvalls

Amb la presentació de la instància dels ajuts de la convocatòria a l’Ajuntament, la part

B

14.-TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT DELS AJUTSCONCEDITS

Ajuntament d' Olesa de Bonesvalls
interessada dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral i
econòmic que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient, d’acord amb la
normativa vigent.

16.-REVISIÓ D’ACTES
La revisió dels ajuts de la convocatòria correspon a l’òrgan competent i, prèvia comunicació a la
part interessada, podrà efectuar-se d’ofici. La revisió d’ofici s’efectuarà quan l’òrgan competent
tingui coneixement de circumstàncies susceptibles de modificar el dret als ajuts de la
convocatòria de les condicions que determinen el seu reconeixement i fixació de la quantia.
17.-DISPOSICIÓ FINAL
Aquestes bases suposenl’adaptació de la prestació a la nova realitat creada pel covid-19, i
queden subjectes a l’evoluciódelsesdeveniments i les normatives, instruccions i dictàmens que
les autoritatscompetentsestableixin en cada momentfins la resolució de l’alarma per a la gestió
de la situació de crisisanitària ocasionada per la COVID-19.
Olesa de Bonesvalls, 14 de juliol de 2020
L’Alcalde
Pedro Juan Juan

https://bop.diba.cat
Pàg. 5-5

B

( document signat electrònicament)
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D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa al compliment de l'obligació de les
persones beneficiàries o terceres a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui
requerida en exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control es considerarà resistència, excusa,
obstrucció o negativa, i, per tant, causa de revocació, i reintegrament en el seu cas, de l'ajut,
sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

Data 31-7-2020

Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la
informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació
comercial en possessió de tercers.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Ajuntament d’Olesa de Bonesballs té la facultat de realitzar els controls que considerin
necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les
persones beneficiàries per comprovar que es compleixen els requisits i els compromisos
establerts en aquestes bases reguladores.

A

15.- INSPECCIÓ I CONTROL
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