
 

 

ANUNCI 
 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment, en sessió d’11 de juny de 2020, la 
modificació de les bases reguladores d’ajudes a autònoms i petites empreses de 
menys de 15 treballadors afectades per l’emergència sanitària del Covid-19. 
 
Atès que no s’han presentat al·legacions en el termini d’informació pública endegat 
mitjançant publicació al BOP número CVE 2020 – 03752 de 22 de juny de 2020, la 
modificació de les Bases per a la concessió d’ajuts individuals a famílies amb dificultats 
econòmiques es considera aprovat definitivament. 
 
En contra d’aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar 
recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte. 
 
O bé, directament es pot interposar recurs contencions administratiu davant el jutjat 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’acord anterior. 
 
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient. 
 
El Catllar, a data de la signatura digital. 
 
L’alcalde, Joan Morlà i Mensa. 
 
 
BASES  REGULADORES D’AJUDES  A AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES DE 
MENYS DE 15 TREBALLADORS AFECTADES PER L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA 
DEL COVID-19. 
   
    
PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL DEL CATLLAR 2020 
 
El passat 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va elevar la 
situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia 
internacional. La rapides en l’evolució dels fets, a escala global, va requerir l’adopció 
de mesures immediates i eficaces per tal de fer front a aquesta conjuntura. 
 
Davant d’aquesta crisi sanitària, el Govern Central, en aplicació de la Llei Orgànica 
4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, va dictar el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb la finalitat de protegir la salut 
i la seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema 
de salut pública. L’estat d’alarma declarat ha estat prorrogat pel Reial Decret 



 

 

476/2020, de 27 de març, pel Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, Reial Decret 
492/2020, de 24 d’abril, i pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig. 
 
El Pla de Reactivació Econòmica Municipal del Catllar és un programa de subvencions 
directes a empreses, professionals i autònoms de qualsevol sector empresarial (sector 
comercial, restauració, serveis, indústria, activitats turístiques, etc.) més afectats per 
la crisi del COVID-19. 
 
En aquestes bases s’estableix el procediment per a la concessió de subvencions i es 
convida als potencials beneficiaris que sol·licitin aquestes ajudes a fons perdut i que 
tenen per objecte fomentar l’activitat del teixit empresarial, productiu i de serveis i 
premiar les iniciatives que s’han dut a terme o es duen a terme per mantenir i potenciar 
l’activitat econòmica del municipi, i fer-ho per aquelles empreses que han patit una 
reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del 
coronavirus i amb dificultats de cara a una recuperació econòmica en el futur.  
 
Es pretén protegir l'interès general dels veïns del Catllar, donant suport a les 
empreses, persones autònomes o professionals,  per a minimitzar l'impacte de crisi 
econòmica provocada pel COVID-19 i aconseguir que una vegada finalitzada l'alarma 
sanitària, es produeixi al més aviat possible una reactivació de l'economia del nostre 
municipi, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades. 
 
L'Ajuntament és competent per a la concessió d'aquestes subvencions  d'acord amb 
l'article 84.2, lletra i) de l'Estatut  d'Autonomia de Catalunya,  que  atribueix  als  
governs  locals  competències en matèria de promoció de tot tipus d'activitats 
econòmiques. En el mateix sentit, l'article 53.4 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de 
comerç, serveis i fires, segons el qual les corporacions locals, d'acord amb la  
legislació  de  règim  local,  poden dur a  terme polítiques  de foment d'acord amb  les  
competències respectives.  
 
La concessió de les presents subvencions es regirà per les presents bases, i de forma 
supletòria per la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  pels  
articles  118  i  ss  del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de subvencions, l'Ordenança  general  de  
subvencions  de  l'Ajuntament,  per  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de  Règim  jurídic  del  sector  públic,  i  per  la  resta  de  normativa  concordant  
aplicable  que  resulti d'aplicació. 
 
Primera. Objecte. 
 
L’objecte de les presents bases és regular els criteris i el procediment de sol•licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui 



 

 

l’Ajuntament del Catllar, mitjançant un procediment de concessió directa excepcional 
per raons d'interès públic, social, econòmic i de manteniment de l’ocupació en els 
sectors productiu, comercial i de serveis del municipi que hagin vist afectada la seva 
activitat, de forma significativa, com a conseqüència de les mesures adoptades per a 
contenir la propagació de la pandèmia de la COVID-19. 
Amb aquesta finalitat s’ha dotat un fons econòmic a través de la modificació de crèdits 
5/2020, finançada amb càrrec al romanent de tresoreria, per import de 75.000,00 
euros. 
 
Aquest import podrà modificar-se durant la convocatòria en el cas de necessitat tant 
pel nombre de sol·licituds rebudes, com  per la possibilitat d'incorporar crèdits sobrants 
d'altres programes que per l'evolució de l'estat d'emergència no es puguin realitzar 
durant aquest exercici pressupostari. 
 
Segona. Règim jurídic. 
 
El procediment per a l’atorgament de les subvencions es tramita en règim de 
concessió directa excepcional, d'acord amb el que es disposa a l'article 22.2.c) de la 
llei 38/2003 General de Subvencions, que permet aquesta modalitat de concessió, 
amb caràcter excepcional, quan s'acreditin "raons d'interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o unes altres degudament justificades". 
 
En aquest cas, la raó que justifica la concessió directa ha estat el tancament obligatori 
dels locals i establiments comercials detallistes en els sectors no considerats 
essencials pel art 10 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 crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19 o la minoració de l’activitat a conseqüència de les mesures adoptades per la 
contenció de la pandèmia. 
 
Les subvencions a què fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i 
eventual, queden subjectes a l’ import màxim de la dotació pressupostaria, són 
lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions 
en anys posteriors i no es poden al•legar com a precedent.  
 
Estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es condiciona el seu 
atorgament, i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent 
a l’ incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.  
 
Tercera. Persones beneficiàries. 
 
Tindran dret a sol·licitar la subvenció tota aquella persona física o jurídica que tingui 
l’activitat empresarial al municipi. 
 



 

 

En concret poden sol·licitar-la aquelles empreses, persones d’alta al Règim Especials 
de Treballadors Autònoms (RETA) i professionals que tinguin el domicili fiscal o 
estiguin empadronades al municipi amb anterioritat a la publicació d’aquestes Bases i 
convocatòria i que han dut a terme o porten a terme iniciatives per mantenir, fomentar 
i potenciar l’activitat econòmica del municipi: 
 
- El comerç menor, autònoms i empreses que s'hagin vist obligats al tancament de la 
seva activitat com a conseqüència de les mesures implementades durant l’estat 
d’alarma per frenar l’avenç de la pandèmia, i que la seva plantilla sigui inferior a 15 
treballadors. 
- El comerç menor, autònoms i empreses que no han estat obligats a tancar però que 
han estat afectats per la baixa activitat i que la seva plantilla sigui inferior a 15 
treballadors. 
Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica. 
 
Per a les persones físiques, el domicili fiscal serà el lloc on tingui la residència habitual 
o el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció de 
les activitats desenvolupades, aplicació de l'article 113 de la Reglament aprovat per 
Reial Decret 1065/2007, de 27 de juny, 
 
Serà necessari que l'activitat compti amb les necessàries llicències o permisos 
administratius, fiscals i/o laborals que permetin l'acompliment d'aquesta i que es trobin 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la seguretat 
social. 
 
Quarta. Criteris de valoració  i puntuacions. 
 
Atenent a l’objecte d’aquestes bases, que és ajudar a les empreses i fomentar la seva 
activitat i que  han patit una davallada dràstica i involuntària de la seva facturació a 
conseqüència dels efectes del coronavirus i que pot dificultar en un futur la seva 
recuperació econòmica  els criteris de puntuació són dos: 
 
1er.- El tant per cent de decrement de la facturació:  
Aquest decrement s’acreditarà comparant els ingressos del mes de març de 2020 amb 
els ingressos del mes de març de 2019. 
En cas d’empreses de nova creació, amb menys d’un any de funcionament, el tant per 
cent es calcularà amb  relació a la mitjana mensual dels mesos anteriors a març de 
2020, des de la seva creació. Aquest criteri s’ha de complir per poder sol·licitar l’ajut. 
En cas que l’empresa no hagi vist reduïda la facturació un mínim del 25% no es podrà 
presentar. 
Puntuació per  % de decrement de la facturació: 
1. Decrement entre 75% i 100% de la facturació:              25 punts 
2. Decrement entre 50% i 74% de la facturació:  20 punts 
3. Decrement entre un 25% i un 49% de la facturació:   15 punts 



 

 

 
2on.- Pel nombre de persones que treballen a l’empresa: 
 
En modalitat d’autònom, de soci, de professional o de contractació per compta d’altri 
al règim general de la seguretat social o qualsevol altra previst segons l’activitat. Així 
el concepte nombre de treballadors és la suma de treballadors per compte pròpia i 
treballadors per compte d’altri. 
 
Aquest criteri és secundari i es té en compte a partir que es compleixi el criteri 1 
 
Puntuació pel nombre de persones que treballa a l’empresa: 
 
1. Empreses de 10 a 15 treballadors:              25 punts 
2. Empreses de 5 a 9 treballadors:    20 punts 
3. Empreses d’ 1 a 4 treballadors:    15 punts 
 
Cinquena. Quantia de la subvenció. 
 
L'ajuda es concedirà directament als sol·licitants que compleixin els requisits 
assenyalats en les presents bases, d'acord amb la següent fòrmula: 
 
L'import a concedir a cadascun dels beneficiaris es determinarà en relació als punts 
assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la Base Quarta. Cada 
punt tindrà el valor econòmic de 40,00 €. 
 
L'import  a  subvencionar opera  de forma  automàtica  mitjançant  la  multiplicació dels  
punts  obtinguts pel valor econòmic del punt.  
 
Aquesta subvenció econòmica és compatible amb d'altres que es puguin obtenir. 
 
La quantia màxima de l'ajut serà de 1.500,00 euros per establiment comercial, negoci 
o activitat. 
 
En el cas que el personal contractat ho sigui a jornada parcial, els suplements es 
prorratejaran de manera equivalent al de jornada efectiva destinada a l'activitat. 
 
En el cas que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquelles que reuneixin 
tots els requisits exigits, donin lloc a una quantia subvencionable superior a la dotació 
econòmica global (75.000,00 euros), les mateixes es prorratejaran de manera 
proporcional fins a esgotar aquesta dotació.   
 
Una vegada exhaurit el pressupost disponible, la presentació de la sol·licitud no dona 
dret a l’obtenció de l’ajut, amb l’excepció d’una eventual ampliació pressupostària, com 
preveu l’article primer d’aquestes bases. 



 

 

Les sol·licituds es resoldran, de forma independent cadascuna i per ordre cronològic 
de presentació, sempre que la documentació exigida sigui tota correcte. 
 
Sisena. Aplicació pressupostaria i finançament. 
 
Les despeses aniran a càrrec de la partida pressupostaria 430-48000, ajuts a negocis 
i autònoms, COVID-19, per import de 75.000 euros. 
 
Setena. Incompatibilitats. 
 
Aquests ajuts són compatibles amb la resta d’ajuts previstos per aquests conceptes 
d’altres administracions. 
 
Vuitena. Convocatòria. 
 
Dins del termini màxim d’un mes des de la publicació definitiva de les present bases, 
l’òrgan competent aprovarà la convocatòria de subvencions. El termini de presentació 
de sol•licituds començarà el dia següent de la publicació del extracte de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, mitjançant la BDNS, i 
finalitzarà quan aquesta determini. 
 
La convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), 
regulada per l’article 20 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions, 
al taulell d’anuncis de la corporació i s’inserirà una referència d’aquest anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). 
 
Novena. Procediment de concessió, resolució i notificació de la resolució de les 
sol•licituds. 
 
L’òrgan instructor és el departament corresponent de l’Ajuntament, que examinarà les 
sol·licituds presentades i requerirà les persones interessades perquè esmenin els 
defectes esmenables o aportin la documentació que hi manca, en el termini màxim de 
10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació del requeriment. La presentació 
fora del termini que estableixi la convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.  
 
Un cop avaluades les sol·licituds, la comissió avaluadora creada a l’efecte formularà 
la proposta de resolució de concessió o denegació de subvencions a l’òrgan 
competent per resoldre.  
 
Aquesta comissió avaluadora estarà formada per: 
1) L’alcalde o persona en qui delegui, que actuarà de President. 
2) El secretari/ària de la Corporació, o persona en qui delegui, que actuarà com a 
vocal. 
3) Un regidor o regidora de l’equip de govern. 



 

 

4) Un regidor o regidora de l’oposició.  
 
La persona instructora formarà part de la comissió avaluadora i exercirà com a 
Secretària de la mateixa amb veu i sense vot.  
 
La resolució sobre l’atorgament d’aquesta subvenció serà adoptada per l’òrgan 
competent, en el termini màxim de 6 mesos, amb indicació del beneficiari i l’import de 
l’ajut per a la contractació.  
 
En el supòsit de denegació, s’especificarà el motiu. L’aprovació de la concessió del 
ajut econòmic per part de l’ajuntament implicarà una reserva de crèdit a favor del 
sol•licitant que es farà efectiva una vegada presenti la documentació establerta a les 
presents bases.  
 
La notificació de la resolució comunicant el resultat del procediment es durà a terme 
de manera individualitzada a cadascun dels sol·licitants, la qual posarà fi a la via 
administrativa, contra aquesta els interessats podran interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós 
administratiu.  
 
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini 
de cinc dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la notificació. 
 
Desena. Sol·licituds. 
 
El procediment es tramitarà mitjançat convocatòria pública que s’ajustarà a allò que 
disposen aquestes bases. 
 
Les sol·licituds d’ajuts es presentaran al Registre General de l’Ajuntament o a través 
de la Seu electrònica d’acord amb allò establert a l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Aquestes sol•licituds hauran d’anar acompanyades en el seu cas, de la documentació 
necessària per tal d’acreditar la representativitat de l’empresa i de la documentació 
establerta a les presents bases.  
 
Si en la presentació de la sol•licitud s’observa alguna deficiència, incoherència o hi 
manca algun document necessari per la concessió de l’ajut, l’Ajuntament requerirà 
l’interessat per tal que en el termini de 10 dies completi o esmeni la seva petició. Si en 
aquest termini no es produeix l’esmena o no s’aporta la documentació sol·licitada, 
s’entendrà que desisteix de la petició i s’arxivarà sense més tràmits. 
 
 
 



 

 

Onzena. Documentació. 
 
Els/les interessats/des en aquesta subvenció hauran de presentar la següent 
documentació: 
 
a) Instància individualitzada per a cada beneficiari que sol•licita la subvenció. 
b) Un exemplar de l’escriptura de la constitució de la societat, si es tracta d’una 
persona jurídica, una fotocòpia autentificada del DNI, si es tracta d’una persona física, 
i un exemplar dels estatuts aprovats per la junta general, si es tracta d’una associació 
sense finalitat de lucre. 
c) Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat bancària on constin 
les dades bancàries del compte on es podrà transferir l’import de la subvenció, o 
document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri titular del compte bancari 
i les dades bancàries completes del beneficiari. 
d) Declaració responsable, segons model annex a la convocatòria, acreditant, sota la 
seva responsabilitat: 
• Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
seguretat social;  
• Que l'activitat comercial, empresarial o de serveis es venia prestant de forma 
continuada amb caràcter previ a la declaració de l'estat d'alarma; així com que la 
mateixa s'ha reactivat, i es continua exercint en el moment de presentar la sol·licitud, 
encara que sigui de manera parcial, respectant les noves restriccions o limitacions 
imposades o suggerides per les autoritats competents. 
• Que ha complert amb les obligacions de suspensió d'activitats assenyalades en el 
Decret de declaració d'estat d'alarma;  
• Que reuneix tots els altres requisits per a ser beneficiari de la subvenció, prevists en 
l'art. 13 de la Llei General de Subvencions, i en les bases i convocatòria. 
• Declaració responsable de la reducció percentual dels ingressos (base quarta punt 
primer). 
e) Model 036 o 037 de declaració censal d’alta d’activitats econòmiques, modificació i 
baixa en el cens d’empresaris, professionals o retenidors.  
f) Últim rebut autònoms pagat o rebut similar per a professionals que no estan donats 
d’alta com autònoms però paguen una Mutualidad  com a sistema alternatiu al RETA 
(advocats, arquitectes, etc.) 
g) RNT (relació nominal de treballadors), especificant les jornades de treball (hores 
setmanals o mensuals) i rebuts de liquidació de la Seguretat Social, corresponent al 
darrer mes presentat, si es el cas. 
h) Documentació acreditativa dels ingressos i les despeses: 
 
h1. Empresaris i professionals en estimació objectiva (Mòduls) 
● Llibre d’ingressos i despeses (març 2020 i març 2019) 
● Declaració de renda 2019– apartat activitats econòmiques  realitzades i 
rendiments obtinguts (pàg.5) 
 



 

 

h2. Empresaris i professionals en Estimació Directa 
● Model 303. IVA. Primer trimestre 2019. 
● Model 303. IVA. Primer trimestre 2020. 
 
h3. Resta d’empresaris 
● Model 303. IVA. Primer trimestre 2019. 
● Model 303. IVA. Primer trimestre 2020 
 
La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en 
qualsevol moment la veracitat de les dades declarades per al requisit 
d’empadronament i qualsevol altre. La inexactitud o falsedat de les declaracions 
responsables, a més de ser causa d’exclusió de la persona sol·licitant de la 
convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de 
qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. No obstant, en qualsevol moment del 
procediment, l’ajuntament podrà sol·licitar els documents d’aclariment o 
complementaris necessaris i efectuar les actuacions de comprovació que consideri 
oportunes. 
 
Dotzena. Pagament de l’ajut. 
 
El pagament de l’ajut s’efectuarà mitjançant transferència bancària en el compte de 
l’entitat bancària indicat pel beneficiari. 
El pagament s'efectuarà amb caràcter anticipat per l'import total de l'ajuda concedida 
amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per a poder dur a 
terme les actuacions inherents a la subvenció, conforme al que es disposa en l'art. 34 
de la Llei General de Subvencions. 
No seran exigibles garanties. 
Si posteriorment no es presenta compte justificatiu, o es presenta de manera 
incompleta o inexacta, es podran tramitar els corresponents expedients de 
reintegrament, sense perjudici de les responsabilitats administratives o d'un altre tipus 
en les quals s'hagués pogut incórrer. 
 
Tretzena. Obligacions dels beneficiaris.  
 
Són  obligacions  dels  beneficiaris  d'aquesta  subvenció  les  especificades  a  l'article  
14  de  la  Llei 38/2003,   de   17   de   novembre,   General   de Subvencions.   El   seu   
incompliment   originarà   les responsabilitats  que  en  cada  cas  corresponguin  i  la  
incoació  de  l'expedient  de  reintegrament  de  la subvenció. 
 
Catorzena. Justificació. 
 
Una vegada concedides les ajudes, els beneficiaris disposaran del termini de tres 
mesos per a presentar el compte jusficatiu. 



 

 

S'admetrà com a justificació de l'aplicació de les ajudes, la presentació de factures o 
altres justificants mercantils, acompanyats dels documents justificatius del pagament, 
de qualssevol despeses inherents al manteniment de l'activitat, com ara lloguers dels 
locals; despeses de llum, i subministraments com telèfon, Internet, gas...; pagament 
de quotes d'autònoms; quotes d'assegurances dels locals, activitats o vehicles afectes 
a l'activitat, rebuts de préstecs hipotecaris o personals, concedits per a l'acompliment 
de l'activitat... i qualssevol altres d'anàloga naturalesa, vinculats al manteniment en 
actiu de l'activitat comercial. 
 
Les despeses hauran d'haver-se reportat des del dia 14/03/2020 (data de declaració 
de l'estat d'alarma) i fins a la data de presentació de la sol·licitud. 
 
Amb el compte justificatiu es presentarà declaració responsable acreditant la 
destinació de les ajudes al manteniment de l'activitat; i del manteniment al corrent en 
el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social. 
 
Quinzena. Tractament de dades de caràcter personal. 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament 
de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals, 
l’Ajuntament del Catllar, tractarà les dades facilitades per les persones que presentin 
la sol•licitud, amb la finalitat de gestionar sol•licitud, tramitació, concessió, pagament i 
justificació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per 
a subvenir el sector comercial i de serveis, afectat econòmicament per la COVID-19, 
any 2020, de l’Ajuntament del Catllar, basant-se en una missió de caràcter públic i en 
les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent 
amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del sistema 
Nacional de publicitat de subvencions. No s’ha previst cap altre cessió. 
 
Setzena. Renúncies. 
 
El beneficiari d’un ajut aprovat pot renunciar a l’ajut concedit, cosa que haurà de 
comunicar per escrit a l’Ajuntament. 
 
Dissetena. Règim sancionador i revocació. 
 
Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que 
sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de 



 

 

subvencions, la Llei 47/2003 de 26 de novembre General Pressupostària i la Llei 
58/2003 de 17 de desembre General Tributària.  
 
L’incompliment dels requisits no esmenables podrà ser causa de revocació de la 
subvenció, amb independència de la infracció i sanció acordada, així com la 
inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o document 
que acompanyi la sol•licitud de subvenció, i qualsevol altre incompliment de les 
obligacions descrites a aquestes bases i a la normativa anterior esmentada.  
 
L’ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i 
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
Divuitena. Publicitat. 
La publicitat de les Bases Reguladores d’aquesta subvenció, un cop aprovades pel 
Ple municipal, s’efectuarà mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
província de Tarragona i en el taulell d’anuncis de la corporació.  
 
Dinovena. Consultes. 
 
Les consultes relatives a les previsions d’aquestes bases es faran arribar a 
l’Ajuntament mitjançant el correu electrònic: secretaria@elcatllar.cat  indicant en 
assumpte “Consulta Bases Activitats Econòmiques”. 
 
Disposició final 
Aquestes bases entraran en vigor a partir del dia següent al període establert a l'article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, sempre 
que hagi estat publicat al BOP. 
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ANNEX 1 
 

SOL·LICITUD D’AJUDES A AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES DE MENYS DE 15 TREBALLADORS 
AFECTADES PER L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DEL COVID-19 
 
 
 
1.- Dades de la persona sol·licitant 

 
 
Nom i Cognoms / Raó Social  
 

 
DNI/NIF/NIE 
 

 
Telèfon fix Telèfon mòbil                                              Adreça electrònica 
 

 
Activitat 

 

 
Data de l’alta de l’activitat 
 

 
 
 2.- Adreça 

 
 
Nom de la via 

 

 
Número Bloc Escala Pis
 Porta 

 

 
 
Codi postal Població 

 
 

 
 

 3.- Adreça del local  (en cas de tenir) 

 
 
Nom de la via 

 

 
Número Bloc Escala Pis
 Porta 

 

 
 
Codi postal Població 

 
 

 



 

 

 
4. Documentació que s’adjunta a la sol·licitud 

 
 

Exemplar de l’escriptura de la constitució de la societat, si es tracta d’una persona jurídica, fotocòpia 

autentificada del DNI, si es tracta d’una persona física o exemplar dels estatuts aprovats per la junta general, 

si es tracta d’una associació sense finalitat de lucre. 

Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat bancària on consten les 

dades bancàries del compte o document equivalent obtingut per banca electrònica o figuren 

el titular del compte bancari i les dades bancàries completes del beneficiari. 

Declaració responsable. 

Model 036 o 037 de declaració censal d’alta d’activitats econòmiques, modificació i baixa en 

el cens d’empresaris, professionals o retenidors. 

Últim rebut d’autònoms pagat o rebuts similar per a professionals que no estan donats d’alta 

com autònoms però paguen una Mutualidad com a sistema alternatiu al RETA. 

RNT (relació nominal de treballadors), especificant les jornades de treball (hores setmanals 

o mensuals) i rebuts de liquidació de la Seguretat Social, corresponent al darrer mes 

presentat. 

 

Empresaris i professionals en estimació objectiva (Mòduls): 

Llibre d’ingressos i despeses (març 2020 i març 2019). 

Declaració de renda 2019 (apartat activitats econòmiques realitzades i rendiments obtinguts). 

 

Empresaris i professionals en estimació directa (Mòduls): 

Model 303. IVA. Primer trimestre 2019. 

Model 303. IVA. Primer trimestre 2020. 

 

Resta d’empresaris: 

Model 303. IVA. Primer trimestre 2019. 

Model 303. IVA. Primer trimestre 2020. 

 

DECLARO   

 
 

a. Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que adjunto, 
són certes. 

b. Que compleixo i accepto tots els requisits que exigeix la convocatòria per sol·licitar i atorgar 
aques ts  a ju t s . 

c. Que, en cas que rebi l’ajut que sol·licito, l’accepto. 
d. Que accepto i compleixo la normativa general vigent que regula les subvencions que atorga aquest 

Ajuntament. 
e. Que estic assabentat/da que cal que justifiqui, amb documents, els ajuts que m’atorgui aquest 

Ajuntament. 
f. Que estic al corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
g. Que compleixo totes les altres obligacions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. 

 



 

 

AUTORITZO l’Ajuntament del Catllar a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics, entre aquests els 
de l’Administració Tributària, com també altres dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social i 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, o en qualsevol altre organisme que tingués atribuïda la 
competència per verificar les dades contingudes en aquesta sol·licitud, i que em trobo al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. 

 
 
 
CAL  MARCAR  i SIGNAR L’OPCIÓ 

 
  SÍ            NO 
 

 Signatura 

 
 
 
 
 

SOL·LICITO:  
 

L’ajut a autònoms i petites empreses de menys de 15 treballadors afectades per l’emergència sanitària del 
covid-19 

 
 

 

 

El Catllar, a  ......  de   . . .. . ... . . .. . .. . . .. . .  20... ... .  

 

Signatura  
 
 

 
 
 
 

 

   

 
 

PROTECCIÓ DE DADES  

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us 
informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament del Catllar. 
Atenent al principi de transparència, el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament del Catllar), està publicat al Portal de Transparència de la web https://www.elcatllar.cat/ 

Responsable Ajuntament del Catllar 

Finalitat Recollida de les dades per atendre la vostra sol·licitud i altres peticions i requeriments que se’n puguin derivar. 

Legitimació De conformitat a la base jurídica del tractament en els casos d’obligació legal, d’interès públic, de l’execució d’un contracte o d’interès legítim i del consentiment de l’interessat. 

Destinataris Es preveuen com a destinataris de les cessions els ens municipals i altres organismes per previsió legal o pel previ consentiment de la persona interessada. 

Drets Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat a la 
següent adreça: plaça de la Vila, 1 - 43764 Catllar, també mitjançant  la seu electrònica municipal https://seu.elcatllar.cat o podeu enviar un correu electrònic a dpd@elcatllar.cat 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: https://www.elcatllar.cat/ 

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats. 

https://www.elcatllar.cat/
https://seu.elcatllar.cat/
mailto:dpd@elcatllar.cat
https://www.elcatllar.cat/


 

 

ANNEX 2 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
 
 

Jo, ______________________________________________, amb DNI/NIE núm. ___________, 
representant de l’empresa ___________________________________________, CIF_____________, 
amb domicili a ______________________________________, núm. _____, codi postal ___________, 
localitat ______________ i adreça electrònica _____________________________________,  

 
 

 
DECLARO 

 
 

Que la meva activitat empresarial es troba en els supòsits objecte de les ajudes a autònoms i petites 

empreses de menys de 15 treballadors afectades per l’emergència sanitària del covid-19 i que acredito, 

sota la meva responsabilitat: 

 

Que em trobo al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social. 
 
Que l'activitat comercial, empresarial o de serveis es venia prestant de forma continuada amb caràcter 
previ a la declaració de l'estat d'alarma; així com que la mateixa s'ha reactivat, i es continua exercint 
en el moment de presentar la sol·licitud, encara que sigui de manera parcial, respectant les noves 
restriccions o limitacions imposades o suggerides per les autoritats competents. 
 
Que he complert amb les obligacions de suspensió d'activitats assenyalades en el Decret de 
declaració d'estat d'alarma. 
 
Que reuneixo tots els altres requisits per a ser beneficiari de la subvenció, prevists en l'art. 13 de la 
Llei General de Subvencions, i en les bases i convocatòria. 
 
Declaració responsable de la reducció percentual dels ingressos (base quarta punt primer de les 
bases). 
 
I perquè així consti, als efectes legals de poder obtenir la condició de beneficiari/ària i procedir al 
cobrament de l’ajut corresponent, signo la present declaració.  
 
 
 
Nom i cognoms del representant legal de l’activitat econòmica:  
Data:  
Signatura:  

 


