Bases específiques reguladores de la subvenció municipal destinada al comerç, autònoms i petites
empreses com a mesura de suport a l’estat d’alarma decretat i la crisi sanitària provocada per la
COVID-19
_____________________________________________________________________________
1. Objecte i àmbit d’aplicació de les bases
L’objecte d’aquetes bases és regular i fixar els criteris i els procediments de sol·licitud, tramitació,
concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olivella dirigides al
foment de l’ocupació i l’activitat econòmica, durant el període d’estat d’alarma decretat arran de la
crisi sanitària del COVID-19, dins els límits pressupostaris previstos, en règim de concessió directe i
convocatòria oberta concretades en:
•

Ajut al pagament del lloguer d’immobles comercials arrendats, de les despeses fixes
corresponents a subministres (aigua i llum), despeses d’assegurances i gestoria vinculades a
l’activitat empresarial, els costos derivats de l’abonament de les quotes a la seguretat social
i les despeses justificades per a l’adaptació a la normativa i protocols existents així com a
l’impuls per a la digitalització de comerços i petites empreses del municipi d’Olivella.

Seran objecte de les ajudes qualsevol empresa, autònom o comerç legalment constituït que tingui la
seva activitat al municipi d’Olivella i que la seva activitat s’hagi vist afectada pel tancament total o
parcial arran de l’estat d’alarma decretat amb una reducció en la facturació per sota del 75% en relació
amb l’exercici 2019, a interpretar sota un criteri ponderat per part de l’Ajuntament, dins del període
comprès entre el 14 de març i el 31 de maig de 2020.

2. Règim jurídic
La concessió de les subvencions es tramita en règim de concessió directa d’acord amb allò que disposa
l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions “Amb caràcter
excepcional, les altres subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública”, art. 59 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, reglament de la llei de subvencions.
En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació, com a normativa supletòria, l’Ordenança
reguladora de les subvencions de l’Ajuntament d’Olivella i en defecte de l’esmentada ordenança, els
preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i els reglaments que la
despleguen.
La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i transparència,
concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condiciona al compliment de la finalitat
d’interès general.
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3. Procediment
El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà el
procediment de concessió directa, tenint en compte l’ordre d’entrada de les sol·licituds i fins al 3 de
juliol de 2020 o fins a exhaurir el pressupost previst.
4. Entitats beneficiàries
Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil o que siguin titulars
d’una activitat comercial o de serveis que compleixi els següents requisits:
4.1 Les empreses han d’estar ubicades i exercir la seva activitat al terme municipal d’Olivella.
4.2 Micro empreses o petites empreses: entenent com a tal la que ocupi a 8 o menys
treballadors i tingui un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros. Per el càlcul del
promig de plantilla es consideraran els treballadors i les treballadores per any a jornada completa. En
el cas de persones treballadores amb jornada parcial el seu còmput serà proporcional a les hores
treballades.

5. Despeses subvencionables
Les despeses subvencionables que regulen aquestes bases són:
•
•
•
•

Pagament del lloguer d’immobles comercials arrendats
Despeses fixes corresponents a subministres d’aigua i llum, despeses d’assegurances i gestoria
vinculades a l’activitat empresarial
Costos derivats de l’abonament de les quotes a la seguretat social
Despeses justificades per a l’adaptació a la normativa i protocols existents així com a l’impuls
per a la digitalització de comerços i petites empreses del municipi d’Olivella com per exemple
compra d’elements que garanteixin la distància social de seguretat, serveis de consultoria,
serveis de neteja i desinfecció especialitzada, compra o lloguer de software per a la
digitalització i venda on-line...

6. Requisits per optar a un fons
6.1. Requisits generals
•
•
•

Ser persones físiques, jurídiques o empreses que tinguin l’activitat al municipi d’Olivella.
Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, l’Estat, la
Generalitat i amb l’Ajuntament d’Olivella, d’acord amb les normes vigents.
Haver interromput total o parcialment l’activitat comercial i/o empresarial arran de la crisi
sanitària provocada pel COVID-19 i de la declaració de l’estat d’alarma.
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•

No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions.

6.2. Requisits específics
•

Ser arrendataris de l’immoble comercial on presten l’activitat comercial o empresarial.

7. Imports màxims de la subvenció
2.000 EUR per als supòsits de tancament total
1.000 EUR per als supòsits de tancament parcial i d’una reducció en la facturació superior al 75%

8. Presentació de sol·licituds
8.1 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació requerida comença el 22 de juny i
finalitza el 3 de juliol de 2020.
8.2 La presentació de sol·licituds es farà exclusivament via telemàtica presentant instància específica
al portal de tràmits de la web de l’Ajuntament d’Olivella www.olivella.cat
8.3 La documentació que s’ha d’aportar és la següent:
8.3.1. Sol·licitud en que ha de constar les dades de l’empresa o autònom, el compromís que compleix
totes les condicions de la subvenció i la documentació acreditativa i identificativa de l’empresa (CIF) i
del seu representant legal (NIF), adreça, telèfon, direcció de correu electrònic a efectes de notificació
i signatura electrònica.
8.3.2. Declaració responsable que acreditin que es troba al corrent de pagament de les obligacions de
la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament d’Olivella, sens perjudici que es demani més endavant.
8.3.3 Full de dades bancàries segellada per l’entitat bancària.
8.3.4 Descripció de l’activitat empresarial realitzada
8.3.5 Compromís de difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament d’Olivella
8.3.6 Compromís de complir totes les condicions que es recullen en aquestes bases, a la Llei General
de Subvencions i a l'Ordenança General de Subvencions d'aquest Ajuntament.
8.3.7 Compromís de conservar els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció, en cas de
rebre'n.
8.3.8 Compromís de sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar l'Ajuntament
d’Olivella
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8.3.9 Documents acreditatius de les despeses subvencionables.
Despesa subvencionable
Pagament del lloguer de l’immoble comercial
arrendats

Document acreditatiu del període comprés
entre el 14 de març i el 31 de maig
Factures amb acreditació del seu abonament
Excepcionalment, en cas que el pagament del
lloguer no s’hagi realitzat es podrà presentar la
darrera factura emesa i abonada corresponent
al mes d’abril 2020.

Despeses fixes corresponents a subministres Factures amb acreditació del seu abonament
d’aigua i llum, despeses d’assegurances i
gestoria vinculades a l’activitat empresarial
Costos derivats de l’abonament de les quotes a Rebuts de les quotes del RETA (Règim Especial
la seguretat social
de Treballadors Autònoms)
Despeses justificades per a l’adaptació a la Factures amb acreditació del seu abonament
normativa i protocols existents així com a
l’impuls per a la digitalització de comerços i
petites empreses del municipi d’Olivella com per
exemple compra d’elements que garanteixin la
distància social de seguretat, serveis de
consultoria, serveis de neteja i desinfecció
especialitzada, compra o lloguer de software per
a la digitalització i venda on-line...
A les factures ha de constar de forma clara el concepte.

9. Procediment de concessió
9.1 Un cop presentada la sol·licitud i admesa a tràmit, s’emetrà un informe-proposta per la
dinamitzadora socio-cultural que serà elevat a aprovació a la Junta de Govern Local.
9.2 La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris següents:
a) L’ordre d’entrada de la sol·licitud, aquella que consti com a registre d’entrada a la sol·licitud.
b) El compliment de l’objecte de la subvenció definits a l’article 1 de les presents bases. Als efectes de
la valoració de la sol·licitud, es tindrà en compte la documentació presentada (article 8) i la definició
de l’article 6 de les presents bases.
9.2 El termini màxim per resoldre i notificar la subvenció és de 30 dies a partir de la data de finalització
de sol·licituds. La manca de resolució en el termini indicat té efectes desestimatoris.

10. Renúncia
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Els beneficiaris poden renunciar total o parcialment de la subvenció proposta atorgada, i en el seu cas,
el seu reintegrement dels fons rebuts, en cas que el beneficiari incompleixi les obligacions establertes
en aquetes bases o en la normativa general de subvencions.

11. Justificació, termini i forma de pagament
11.1 El pagament de la subvenció està supeditat a l’aprovació per la Junta de Govern Local i a la
fiscalització corresponent.
L’import de l’ajut s’abonarà íntegrament amb el que disposa l’article 34 de la Llei 38/2003 mitjançant
ingrés al compte bancari de la persona beneficiària de l’ajut.
Excepcionalment, es faran dos pagaments en el supòsit de lloguer d’immobles comercials impagats
durant l’estat d’alarma decretat. En aquest supòsit es faran dos pagaments:
•
•

Primer pagament: avançament del 85% (aquest primer pagament s’haurà de justificar en els
següents 15 dies a comptar de la data de pagament)
Segon pagament: pagament del 15% restant un cop hagi justificat les despeses finançades,
prèvia aprovació per JGL.

11.2 L’import atorgat es pagarà mitjançant transferència bancària al compte especificat en la
sol·licitud.
11.3 Un cop rebuda la subvenció, si s’escau, les persones beneficiàries hauran de presentar la
documentació justificativa de l’actuació subvencionada abans del dia 15 de desembre. La no
presentació de la documentació justificativa de l’actuació en els ternes i terminis establerts serà causa
de reintegrament de la mateixa.

12. Seguiment, control i verificació
L’Ajuntament d’Olivella pot comprovar i verificar l’activitat i l’immoble objecte de subvenció
directament mitjançant personal propi de la corporació, a través d’altres administracions
supramunicipals o empreses contractes a tal efecte.

13. Aplicació pressupostària
L’import màxim corresponent a l’atorgament de els subvencions és de 40.000 EUR a càrrec de la
partida pressupostària C1-231-4790000 altres ajuts empreses i autònoms, del pressupost prorrogat
de l’Ajuntament d’Olivella.

14. Obligacions de les empreses i autònoms beneficiaris
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Acceptar la subvenció a efectes de compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
L'Ajuntament es reserva la potestat durant tot el procés, de requerir més informació i altra
documentació a l’entitat beneficiària per vetllar per la correcta aplicació de l’objecte de la subvenció.

15. Altres aspectes adjectius
Els autònoms familiars col·laboradors del titular i els autònoms econòmicament dependent no són
beneficiaris d’aquesta subvenció.
Resten excloses de l’àmbit subjectiu de la subvenció de la subvenció les associacions, fundacions i en
general, les entitats sense ànim de lucre.
La subvenció s’entén acceptada si la persona beneficiària no ha manifestat expressament les seves
objeccions en el termini de cinc dies, a comptar des de la data de la notificació de la resolució
d’atorgament.
En cap cas, l’import de la subvenció sumat a altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat, no pot superar la reducció d’ingressos
de l’activitat com a conseqüència de la crisi provocada pel COVID-19.
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