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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit
de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19,
aprovades mitjançant la Resolució de 20 d’octubre de 2020, publicada al DOGC núm. 8252, de 22.10.2020.
La Resolució de 20 d'octubre de 2020 (DOGC núm. 8252 de 22.10.2020), aprova les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats
econòmicament per la COVID-19.
La Resolució de 26 d'octubre de 2020 (DOGC núm. 8256 de 27.10.2020), obre la convocatòria per a la
concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats
econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 530049).
Donada la situació d'emergència actual que va obligar a adoptar una sèrie de noves mesures de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que varen implicar
la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar
exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia i la obligació
als centres d'estètica i bellesa de no oferir els seus serveis, per el contacte personal proper que els mateixos
impliquen.
Atès el volum de sol·licituds i que la situació d'excepcionalitat està perdurant en el temps i està ocasionant
grans perjudicis als sectors objecte d'aquestes bases, cal incorporar la modificació de la forma de pagament de
les subvencions establert a les bases i flexibilitzar el procediment de justificació sense perjudici de les
actuacions de control i verificació, amb l'objectiu de que els professionals autònoms i pimes afectats per les
mesures de salut pública, puguin disposar de la subvenció sol·licitada a la major celeritat possible.
Atès que a les bases esmentades els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006); i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC 3791A, de 31.12.2002);

Resolc:

1. Es modifica el primer paràgraf de la base 5.2 de l'Annex 1, que queda redactat de la manera següent:
“5.2 Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per
respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries i que s'hagin realitzat
durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari.”

2. Es modifica la base 8.3 de l'Annex 1, que queda redactat de la manera següent:
“8.3 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de
la persona o entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import i, si escau, el percentatge
subvencionat del pressupost de l'activitat, així com, l'obligació de mantenir en custodia els documents
justificatius de la despesa objecte de la subvenció.”

3. Es modifica el primer paràgraf de la base 11 de l'Annex 1, que queda redactat de la manera següent:
“L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament en el moment que es resolgui la concessió de la
subvenció, sense exigència de garanties.”
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4. Es modifica la base 13 de l'Annex 1, que queda redactada de la manera següent:
13.1 Les persones beneficiàries de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els
articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
13.2 El/la beneficiari/ària ha de custodiar el compte justificatiu simplificat i els justificants de despesa a què es
refereix la base 13.2.1. quan es faci el pagament de les despeses subvencionades, i posar-los a disposició de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a totes les actuacions de comprovació que es duguin a
terme.
Aquest compte justificatiu simplificat s'ha d'adequar al model normalitzat que es troba a disposició de les
persones interessades a les pàgines web que s'indiquen a la base 6 i tindrà el següent contingut:
13.2.1. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà:
a) Una relació classificada de totes les despeses subvencionables relacionades amb el desenvolupament de
l'actuació, amb identificació del creditor, i el document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la
forma de pagament.
b) Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb
indicació de l'import i la procedència.
c) Una declaració del beneficiari conforme els pagaments corresponen a actuacions realitzades correctament i
justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.
13.3 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La
descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per
tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura
no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa.
En tot cas, s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.
En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la
disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.
13.4. Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació:
a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de
fer-hi constar el seu NIF i denominació social.
b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el
document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació
complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.
En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia
del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.
No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s'incompleixin les limitacions d'aquest tipus de
pagament que estableix l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i
pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i
lluita contra el frau.
Els pagaments en efectiu s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de
la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el
nom i el NIF.
13.5 L'incompliment de l'objecte i finalitat de la subvenció, comportarà la revocació total de la subvenció
atorgada.

5. Aquestes modificacions seran d'aplicació a totes les sol·licituds rebudes durant el termini de presentació de
sol·licituds previst a la Resolució per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit
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de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref.
BDNS 530049), publicada al DOGC núm. 8256, de 27.10.2020.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la
persona titular del Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de novembre de 2020

Montserrat Vilalta Cambra
Directora

(20.311.017)
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