BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER A
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1.

Objecte

L’objecte d’aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació i concessió dels ajuts econòmics que atorgui el Consell Comarcal del Bages,
destinats a professionals, microempreses i cooperatives del Bages afectats
econòmicament per les conseqüències de la Covid-19, amb l’objectiu de fer efectiva la
continuïtat de la seva activitat.
La tramitació és urgent, reduint a la meitat els terminis de tramitació i, al mateix temps,
s’estableix la presentació de sol·licituds simultània a la informació pública, d’acord amb el
que es disposa, a l’art. 72.1. de la Llei 39/2015.

2.

Finalitat dels ajuts

La finalitat dels ajuts és contribuir a pal·liar els efectes econòmics que l’estat d’alarma
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, arran de la pandèmia del Covid-19, ha
causat als professionals i empreses que es troben en algun dels tres grups definits com a
beneficiaris a la base 3.
Les activitats econòmiques afectades que poden optar als ajuts estan detallades en el
llistat de CNAE de l’Annex que acompanya a aquestes Bases.
Aquesta línia d’ajuts econòmics es concedeixen en règim de concurrència no competitiva i
tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual. Són lliurement revocables i reduïbles en
els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i per les presents Bases
reguladores. No generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.
L’atorgament dels ajuts es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès general i
tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos.

3.

Beneficiaris/àries

Es podran acollir a aquests ajuts:
-

-

Professionals autònoms, només persona física. No s'inclouen els treballadors
autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats
de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans
d'administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms
col·laboradors.
Microempreses, constituïdes amb qualsevol forma jurídica, amb un màxim de 6
persones treballadores.
Cooperatives, amb un màxim de 6 persones treballadores.
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Cada sol·licitant només podrà formular una única sol·licitud i referida només a un únic
grup i a una activitat econòmica de les detallades en el llistat de CNAE de l’Annex que
acompanya a aquestes Bases.
4.

Requisits

Els requisits comuns i indispensables per als tres tipus de beneficiaris són:
a. Que estiguin donats d’alta, com a mínim, durant el primer trimestre de l'any 2020,
en activitats econòmiques afectades per l’estat d’alarma que es detallen en el llistat
de CNAE de l’Annex, d'acord amb el que estableix el 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 per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), modificat pel
Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el 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 per la COVID-19 (BOE núm. 73, de
18.3.2020), i normes concordants.
b. Que desenvolupin l'activitat i tinguin la seu fiscal en algun dels 30 municipis de la
comarca del Bages.
c. Tenir un màxim de 6 persones treballadores (fixes o discontínues) en el moment de
presentar la sol·licitud.
d. Tenir una facturació màxima de 600.000€ en el darrer exercici.
e. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les
obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució
de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus
deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de
mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la
sol·licitud, abans de la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol
pagament.
f. Complir les obligacions tributàries de l’exercici pressupostari 2019 davant
l’ajuntament on tingui la seu l’empresa.
g. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de
persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i els articles 90 bis i 92
bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
h. Únicament en el cas d'empreses, també caldrà acreditar que disposa de l'escriptura
de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts en el Registre
mercantil o en el registre corresponent. Que disposa de facultats de representació
de l'empresa, d'acord amb l'escriptura notarial corresponent inscrita en el Registre
mercantil o en el registre corresponent, si escau, o d'acord amb qualsevol altre
mitjà vàlid en dret per acreditar la representació.
El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant la signatura d’una declaració
responsable que s'inclourà a l'imprès de sol·licitud de l'ajut.

3

5.

Import de la línia d’ajuts i el seu finançament

L’import total destinat a aquest ajuts és de 450.000,00 euros amb, càrrec a l’aplicació
pressupostària 420.0.479.01, subjecta a la modificació de crèdits, finançada amb
romanent líquid de tresoreria.

6.

Quantia dels ajuts

La distribució dels ajuts es realitzarà de la forma següent:
-

-

-

-

7.

L’import de la subvenció serà igual per a totes les persones beneficiàries i tindrà un
import mínim de 300 euros i màxim de1.000 euros.
Es podrà reconèixer el dret a la condició de beneficiàries a un màxim de 1.500
persones.
Si el número de sol·licitants que acrediten reunir els requisits per ser
beneficiaris/àries es igual o inferior a la xifra màxima indicada, es reconeixerà la
condició de beneficiàries a totes les persones que reuneixin els requisits.
Si el número de sol·licitants que acrediten reunir els requisits per ser beneficiaris es
superior a la xifra màxima indicada, es reconeixerà la condició de beneficiàries a
les persones sol·licitants que reuneixin els requisits, per ordre de presentació de les
sol·licituds fins a assolir la xifra màxima indicada. Quedaran exclosos de la
subvenció els que superin aquesta xifra.
Si el número de beneficiaris/àries és superior a 450, la subvenció serà el resultat de
dividir l’import de la línia de subvencions (450.000,00 euros) pel número de
beneficiaris.
Si el número de beneficiaris/àries és igual o inferior a 450, la subvenció serà de
1.000 euros.
Si, un cop tancant el termini de recepció de sol·licituds no s’hagués esgotat la
partida pressupostària prevista, s’ampliarà el termini de la convocatòria fins
exhaurir la partida, atorgant l’import de la subvenció que hagués resultat en el
primer repartiment.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Un cop aprovades aquestes Bases, es publicarà la convocatòria dels ajuts que
determinarà el termini de presentació de les sol·licituds. Es preveu que la convocatòria es
publiqui a finals del mes de maig i que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi en
la segona quinzena del mes de juny.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
Les sol·licituds es presentaran telemàticament a la seu electrònica del Consell Comarcal.
El model normalitzat de sol·licitud https://ajutscovid.ccbages.cat/solicitud, així com
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qualsevol altre informació relativa a aquestes bases, estarà a disposició de les persones
interessades
a
la
pàgina
web
del
Consell
Comarcal
del
Bages:
https://ajutscovid.ccbages.cat.

8.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

Per a les sol·licituds que presentin esmenes se’ls atorgarà un termini màxim de 5 dies per
a la seva correcció des de la data de publicació a la seu electrònica comarcal.
La manca de compliment d’aquest requeriment en el termini esmentat comportarà el
desistiment de la subvenció sol·licitada.
La publicació en l’e-tauler electrònic del Consell Comarcal substituirà la notificació
individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 45.1(a) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
9.

Procediment de funcionament i publicitat de les Bases

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència no competitiva.
Per resoldre la convocatòria, la presidència dictarà un decret en el qual determinarà
motivadament a quins sol·licitants se’ls reconeix la condició de beneficiaris i a quins se’ls
denega i es fixarà l’import de la subvenció.
En el termini de 10 dies des que es dicti el decret de l’apartat anterior, es procedirà a
transferir als beneficiaris l’import de la subvenció concedida al compte bancari que hauran
hagut d’indicar a la seva sol·licitud.
Totes les notificacions del procediment es faran a tots els interessats per publicació en l’etauler https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8100750006 a l’empara de l’art. 45.1.a de la Llei
39/2015.
El Consell Comarcal del Bages es reserva el dret de comprovar les dades exposades a
les sol·licituds. En el supòsit que la declaració presentada no acrediti les dades
exposades, es procedirà segons correspongui a la denegació de la sol·licitud o a la
revocació de l’ajut.
Aquestes Bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i l’extracte de la
convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà al Butlletí Oficial de la Província
(BOP), a través de la Base de Dades Nacional de Subvenciones i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, així com en https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8100750006.
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10.

Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

Considerant les potestats atribuïdes a la presidència del Consell Comarcal d’acord amb
l’article 13 del text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i
per l’article 83 del Reglament Orgànic Comarcal vigent, serà la Presidència del Consell
Comarcal del Bages qui resoldrà, en funció de les sol·licituds rebudes i d’acord amb els
recursos econòmics disponibles, l’atorgament dels ajuts i la quantia dels mateixos.
11.

Termini de resolució

L’adjudicació ordinària es farà no més enllà de la primera quinzena de juliol.

12.

Obligacions de les persones beneficiàries

Els beneficiaris/àries de la subvenció tenen les obligacions següents:
a. Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
b. Hauran de conservar durant un termini de 6 anys els documents que acrediten el
seu dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició del Consell Comarcal.
c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció del Consell Comarcal, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
concedida. A tal efecte, autoritzen expressament al Consell Comarcal del Bages a
consultar les seves dades davant de les administracions tributàries i de la
Seguretat Social i entitats locals.
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la naturalesa de la subvenció i dels seus beneficiaris.
La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions i els beneficiaris
tenen la condició de comptedants davant de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de
Comptes, en els termes de la seva legislació reguladora. Els beneficiaris accepten la
publicitat oficial de la subvenció obligatòria conforme a les Llei 19/2013 i 19/2014
13.

Recursos

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut, que posa fi a la via administrativa,
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des de la seva publicació a la seu electrònica del Consell
Comarcal.
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14.

Inembargabilitat de l’ajut

En aplicació de l’article 4.b) del Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures
urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents del IRPF i altres
mesures de caràcter econòmic, es considera l’ajut inembargable.
15.

Compatibilitat amb altres subvencions

Els ajuts que contemplen aquestes Bases són compatibles amb qualsevol altre que es
pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades.
16.

Revocacions

El fet de presentar la declaració responsable faculta al Consell Comarcal per fer, en
qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o
exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades de les declaracions.
La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada en el
formulari de sol·licitud deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es
conegui i amb l'audiència prèvia a la persona interessada; en conseqüència, comporten la
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió, i comporten,
així mateix, l'exigència de les responsabilitats de qualsevol mena en què s'hagi pogut
incórrer.
17.

Causes de reintegrament

Estarà obligat a reintegrar l’ajut, el beneficiari o la beneficiària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; i en els altres supòsits previstos en la normativa de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
18.

Infraccions i sancions

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el Títol IV del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
19.

Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679
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(RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb els principis de
seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.
D’acord amb allò que estableix l’article 6 de la LOPD, les persones peticionàries,
autoritzen expressament el tractament de les dades personals demanades a través del
formulari de sol·licitud d’aquestes bases i la seva documentació annexa, com també de
les que aquestes generin.
Les persones peticionàries autoritzen la cessió de dades a tercers, sempre i quan totes
les parts preservin la seva intimitat, d’acord amb la normativa de la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Les persones peticionàries, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i
cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a https://www.seue.cat/ca/web/ccbages/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/delegat/da-deproteccio-de-dades-186 .

20.

Règim jurídic supletori

Tot el que no preveuen expressament aquestes Bases, serà resolt per la Gerència del
Consell Comarcal del Bages i seran 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, les Bases d’Execució del Pressupost General per al
present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i demés legislació concordant.
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Annex:
TÍTOL CNAE D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE PODEN OPTAR ALS AJUTS
4532 Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos
especializados
4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
4752 Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos
especializados
4753 Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y
suelos en establecimientos especializados
4754 Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos
especializados
4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso
doméstico en establecimientos especializados
476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos
especializados
4761 Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados
4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos
especializados
4763 Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimientos
especializados
4764 Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados
477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos
especializados
4775 Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos
especializados
4776 Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de
compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos
especializados
4778 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
4779 Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos
especializados
478 Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos
4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en
puestos de venta y mercadillos
4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos
4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de
venta ni en mercadillos
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5510 Hoteles y Alojamientos Similares
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
5530 Campings
5590 Otros Alojamientos
5610 Restaurantes y puestos de comidas
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos
5629 Otros servicios de comidas
5630 Establecimientos de bebidas
5910 Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión
5914 Actividades de exhibición cinematográfica
5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical
6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
6831 Agentes de la propiedad inmobiliaria
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos
7911 Actividades de las agencias de viajes
8510 Educación preprimaria
8520 Educación primaria
8530 Educación secundaria
8531 Educación secundaria general
8532 Educación secundaria técnica y profesional
8540 Educación postsecundaria
8541 Educación postsecundaria no terciaria
8543 Educación universitaria
8544 Educación terciaria no universitaria
8550 Otra educación
8551 Educación deportiva y recreativa
8552 Educación cultural
8553 Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
8559 Otra educación n.c.o.p.
8560 Actividades auxiliares a la educación
9000 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
9001 Artes escénicas
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas
9004 Gestión de salas de espectáculos
9102 Actividades de museos
9103 Gestión de lugares y edificios históricos
9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales
9105 Actividades de bibliotecas
9106 Actividades archivos
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas
931 Actividades deportivas
9311 Gestión de instalaciones deportivas
9312 Actividades de los clubes deportivos
9313 Actividades de los gimnasios
10

9319 Otras actividades deportivas
932 Actividades recreativas y de entretenimiento
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento
952 Reparación de efectos personales y artículos de uso domestico
9521 Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso doméstico
9522 Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el hogar y el jardín
9523 Reparación de calzado y artículos de cuero
9524 Reparación de muebles y artículos de menaje
9525 Reparación de relojes y joyería
9529 Reparación de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
960 Otros servicios personales
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza
9604 Actividades de mantenimiento físico
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
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