Expedient núm.: 379/2020
Aprovació inicial bases ajuts COVID-19
Procediment: Aprovacio bases subvencions

PROPOSTA ACORD PLE APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES QUE HAN DE
REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL TEIXIT COMERCIAL I SERVEIS DE
PROXIMITAT I A LES FAMÍLIES DELS PALLARESOS AMB MOTIU DE LA
SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS) i el seu
reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS), així com els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, en règim
de concurrència, per a les famílies empadronades als Pallaresos i empreses
establertes al municipi i que hagin estat afectades per l’actual situació provocada per la
propagació del coronavirus.
La seva finalitat és establir tres línies d’ajuts:
Línia 1 - adreçada a famílies empadronades als Pallaresos per pal·liar la manca o
disminució d’ingressos i cobrir les necessitats bàsiques de la unitat familiar de
convivència.
L’objectiu és compensar a les famílies amb una aportació econòmica, que
complementi la pèrdua d’ingressos del mes de març, abril i maig de 2020 respecte els
ingressos que va tenir la mateixa família el mes de febrer del mateix any. La quantitat
màxima a subvencionar es determina pel nombre de membres que conviuen a la unitat
familiar.
Línia 2 - El cessament de les activitats amb l’alta fiscal als Pallaresos. Se subvenciona
la despesa de l’activitat que s’ha hagut de seguir fent malgrat el tancament, com ara
subministraments de llum i aigua.
Línia 3 – adreçades a complementar les targetes moneder de prepagament que el
Consell Comarcal del Tarragonès va distribuir a les famílies dels Pallaresos per tal de
poder garantir els ajuts de menjador durant aquest període en el qual els centres
estaran tancats.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò que preveu
l’article 17.3 de la LGS.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, i de
conformitat amb el que preveu l’article 124.2 del ROAS, procedeix publicar el
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut del text íntegre de
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les Bases Reguladores.
Essent la competència per a l’aprovació de les Bases Reguladores el Ple, d’acord amb
el que estableixen les Bases d’Execució del Pressupost vigents i l’article 124.3 del
ROAS.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa.
Amb els antecedents abans esmentats i els preceptes legals ressenyats, es proposa
dictaminar els següents punts:
Primer.- Aprovar inicialment el text íntegre de les Bases que han de regir la concessió
de subvencions al teixit comercial i serveis de proximitat i a les famílies dels Pallaresos
amb motiu de la situació generada per la covid-19. El text íntegre de les quals és el
que figura en l’annex d’aquesta proposta, a tots els efectes legals.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona l’anunci d’aprovació
inicial de les Bases Reguladores, per un termini de 20 dies hàbils de conformitat amb
allò que estableix l’article 124.2 del ROAS, i al taulell d’anuncis de la corporació.
Tercer.- Tenir per aprovades les Bases de manera definitiva sempre que no s’hagin
formulat al·legacions durant el període d’informació pública.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
ANNEX I
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL TEIXIT
COMERCIAL I SERVEIS DE PROXIMITAT I A LES FAMÍLIES DELS PALLARESOS
AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19.
1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, en règim
de concurrència, per a les famílies empadronades als Pallaresos i empreses
establertes al municipi i que hagin estat afectades per l’actual situació provocada per la
propagació del coronavirus.
La seva finalitat és establir tres línies d’ajuts:
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Quart.- Els procediments d’aprovació de les bases, així com de sol·licitud i atorgament
fins a la resolució que posi fi al procediment administratiu, no restaran suspesos
d'acord amb l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de
14 de març.
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Línia 1 - adreçada a famílies empadronades als Pallaresos per pal·liar la manca o
disminució d’ingressos i cobrir les necessitats bàsiques de la unitat familiar de
convivència.
L’objectiu és compensar a les famílies amb una aportació econòmica, que
complementi la pèrdua d’ingressos del mes de març, abril i maig de 2020 respecte els
ingressos que va tenir la mateixa família el mes de febrer del mateix any. La quantitat
màxima a subvencionar es determina pel nombre de membres que conviuen a la unitat
familiar.
Línia 2 - El cessament de les activitats amb l’alta fiscal als Pallaresos. Se subvenciona
la despesa de l’activitat que s’ha hagut de seguir fent malgrat el tancament, com ara
subministraments de llum i aigua.
Línia 3 – adreçades a complementar les targetes moneder de prepagament que el
Consell Comarcal del Tarragonès va distribuir a les famílies dels Pallaresos per tal de
poder garantir els ajuts de menjador durant aquest període en el qual els centres
estaran tancats.
2. Període d’execució

3. Beneficiaris i requisits
Tenen la condició de beneficiaris de la subvenció les famílies i les empreses a que es
fa referència al punt primer.
Per poder atorgar-se la subvenció és condició imprescindible que els beneficiaris de la
subvenció compleixin els requisits que es detallen en aquestes bases i la convocatòria
corresponent, i sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions
contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Les persones beneficiàries de la subvenció hauran de reunir els requisits següents:
A. Línia 1
a) La persona sol·licitant ha de ser major d’edat o estar emancipada legalment.
b) Estar empadronades als Pallaresos amb més d’un any d’antiguitat.
c) Acreditar que els ingressos de la unitat familiar s’han vist reduïts al mes de març de
2020 respecte al febrer de 2020, com a conseqüència del COVID19, i que els
ingressos del mes de març de 2020 són inferiors a:
-

Unitat familiar d’1 persona............ 664 €
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Els ajuts o subvencions atorgades s’hauran de destinar a finançar la finalitat prevista a
l'apartat anterior durant el període de confinament previst al Real Decreto 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves pròrrogues, corresponent als
mesos de març, abril i maig.
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-

Unitat familiar de 2 persones ...... 996 €

-

Unitat familiar de 3 persones .... 1096 €

-

Unitat familiar de 4 persones o més .... 1196 €

-

Unitat familiar de 5 persones o més ...... 1296 €

-

Per cada membre més, 100€ més.

B. Línia 2
a) És necessari haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de
l'aplicació 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 per la COVID-19,
modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
b) Disposar de llicència d’activitat comercial o empresarial als Pallaresos (personal
autònom i empreses i professionals de mutualitats en règim especial) . En cas que
l’exercici de l’activitat no requereixi de llicència municipal, caldrà que l’adreça fiscal de
l’activitat sigui al municipi dels Pallaresos.

d) Estar afiliats i donats d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma (14 de
març) en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, inclosos els autònoms
societaris, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a
Treballadors per Compte Pròpia Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el
Règim Especial de Mutualitats de règims especials.
e) Haver patit una reducció dels ingressos del mes de març de 2020 entre el 60 i 74 %
sobre el càlcul mig (dels 6 mesos anteriors, és a dir entre setembre de 2019 i febrer de
2020). En els supòsits del personal de Règim Especial Agrari i Règim de Mutualistes,
quan no hagin pogut concórrer a altres subvencions per aquest fet, per obtenir la
subvenció, la davallada dels ingressos del mes de març serà a partir del 60% i sense
limitació.

C. Línia 3
a) Les persones han de ser beneficiàries de les targetes moneder atorgades pel
Consell Comarcal del Tarragonès.

4. Quantia de la subvenció
La quantia de la subvenció per línia 1 serà:
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c) La persona física i/o la societat beneficiària ha de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament dels Pallaresos, l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social. A
més, haurà de complir els requisits de l’article 13 de la Llei General de Subvencions.
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Famílies unipersonals 50€/mensuals.
Famílies de 2 membres 100€/mensuals.
Famílies de 3 membres 120€/mensuals.
Famílies de 4 membres 140€/mensuals.
Famílies de més de 4 membres 160€/mensuals.
Por cada membre de més, 20€ més/mensuals.
Amb un màxim de tres mesos.
La línia 2 la subvenció atorgada serà per un import de 250 € per establiment, d'acord
amb els requisits que demanen les bases.
a) Es concedirà una subvenció de fins a 250 euros per ajudar a sufragar el cost dels
subministraments fins que l’Estat permeti l’obertura d’aquell establiment segons
l’activitat que s’hi realitzi, per a fer front a les despeses mensuals relatives als
subministraments bàsics de local, entesos com llum i aigua.
La línia 3 tindrà una subvenció de 98 euros pel trimestre de març, abril i maig per a
totes les targeta menjador.
que a causa
a la partida
d’establir un
convocatòria

5. Criteris objectius d’atorgament
Els ajuts s’atorgaran a aquells sol·licitants que compleixin amb els requisits fixats en
aquestes bases. La valoració de les sol·licituds tindran en compte els nivells de renda
de la unitat familiar de convivència i la reducció de la facturació en el cas d’autònoms i
empreses.
Als efectes d’aquestes bases i en relació a la línia 1, s'entén per unitat familiar de
convivència el nucli familiar format per les persones que conviuen en el domicili
d’empadronament de la persona sol·licitant de la subvenció. Per tenir en compte la
seva capacitat econòmica es computaran els ingressos de tota la unitat familiar de
convivència.
Pel que fa a la línia 2, els càlculs que es prendran com a referència per analitzar si
procedeix o no l’atorgament de la subvenció seran la mitjana dels ingressos del
període comprès entre el setembre de 2019 i el febrer de 2020. En general, si la
davallada dels ingressos del mes de març de 2020 està entre el 60 i 74 % sobre el
càlcul mig (dels 6 mesos especificats) procedirà l’atorgament. En els supòsits del
personal de Règim Especial Agrari i Règim de Mutualistes, per obtenir la subvenció, la
davallada dels ingressos del mes de març haurà de ser del 60 al 100%.
Per aquelles activitats que s'han iniciat en posterioritat als mesos indicats que han de
servir com a referència per al càlcul de mitjana, es prendrà com a referència el període

Codi Validació: 5FNAHJADRGRGNCA2924A36WK9 | Verificació: https://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 10

En les tres línies, l’import atorgat es podrà veure disminuït en el supòsit
del nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista
pressupostària aprovada per aquesta subvenció. Donat el cas, s’haurà
prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries de la
corresponent d’aquesta subvenció.
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comprès entre l’obertura i el mes de febrer de 2020.
6. Procediment de l’atorgament
El procediment d’atorgament d’aquestes subvencions serà el de concurrència
mitjançant l’aprovació i publicació de la convocatòria extraordinària corresponent i
d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
La resolució de les sol·licituds es tramitarà de forma urgent, atesa la situació
extraordinària provocada per la declaració de l’estat d’alarma i es notificarà, en la
mesura de les possibilitats, a les famílies de la forma més ràpida possible. La
presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria
per part de tots els membres de la unitat familiar.
Convocatòria
El procediment s’iniciarà per la convocatòria que es publicarà a la Seu Electrònica
municipal. Un extracte de la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona. Així mateix, es farà difusió a través del web municipal i els
canals de comunicació de l’Ajuntament.

Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la publicació de la
corresponent convocatòria i en el termini que aquesta fixi, es presentarà
telemàticament a través de la seu electrònica
(https://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/info.0 ). També es podrà presentar
al Registre de l’Ajuntament dels Pallaresos, Avinguda Catalunya, 8 dels Pallaresos, en
cas que la situació de crisi sanitari permeti la tramitació presencial, mitjançant cita
prèvia que es podrà sol·licitar per telèfon (977610600) o a través de correu electrònic:
ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat
La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta l'exclusió de l'aspirant.
Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
Línia 1:
a) DNI/ NIE / Passaports
b) Documentació acreditativa dels ingressos econòmics corresponents al mesos de
febrer i març de 2020 (nòmines, contracte laboral de tota la unitat familiar, certificat de
prestacions d’atur, certificat de pensions, ingressos de lloguers de propietats, etc. ).
c) Qualsevol altra documentació específica que, per a la correcta valoració de la
sol·licitud pugui ser requerida
d) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant
l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament dels Pallaresos, així com de les
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Sol·licituds
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obligacions davant la Seguretat Social. I del compliment dels requisits establerts a
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut.
(Pàgina inicial de la llibreta bancària on hi ha el nom del titular i el número de compte;
o full descarregat de la banca on-line).
f) Declaració de Renda de l’exercici 2018 de tots els membres de la unitat familiar.
Per al compliment del requisit d’empadronament, l’Ajuntament comprovarà les dades
al padró municipal d’habitants, a data 13/03/2020.
2. Línia 2:

f.1 PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE TRIBUTEN PEL SISTEMA
D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS), PERSONES TREBALLADORES EN RÈGIM
ESPECIAL AGRARI
- Model 303 IVA, empresaris i professionals en estimació objectiva, últim trimestre
2019 i primer trimestre 2020
- Llibre registre d’ingressos, de despeses, de béns d’inversió i de provisions de fons i
suplerts, de forma desagregada de tots els mesos del període comprés entre el
setembre de 2019 i març 2020.
Aquells autònoms que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades
consignades, hauran d’acreditar-ho per qualsevol mitjà de prova admès en dret, la
valoració de la qual queda en mans de la comissió de valoració.
f.2 PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE TRIBUTEN PEL SISTEMA
D’ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA
- Model 303 IVA, del darrer trimestre 2019 i primer trimestre 2020.
- Model 130. IRPF, per a empresaris i professionals en estimació directa, de l’últim
trimestre del 2019.
- Llibre registre d’ingressos, de despeses, de béns d’inversió i de provisions de fons i
suplerts, de forma desagregada, de tots els mesos del període comprès entre el
setembre de 2019 i el març de 2020.

Codi Validació: 5FNAHJADRGRGNCA2924A36WK9 | Verificació: https://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 10

a) DNI/ NIE / Passaports
b) En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.
c) Rebut de pagament del mes de març de 2020 del règim RETA, règim general de la
Seguretat Social o Mutualitat corresponent.
d) Llicència d’activitat comercial o empresarial als Pallaresos. En el cas que l’activitat
es presti sense subjecció a llicència municipal, caldrà acreditar que el domicili fiscal de
l’activitat és al municipi dels Pallaresos.
e) Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica
com a mesura derivada de la crisi de la COVID-19.
f) Per acreditar l’estat de comptes cal aportar el següent:
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f. 3. AUTÒNOMS D’EMPRESES SOCIETÀRIES
- Model 303 IVA, de l’últim trimestre 2019 i primer trimestre 2020.
- Còpia del llibre de registre de les vendes i ingressos, de compres i despeses i de
béns d’inversió de la societat de forma desagregada període comprès entre el
setembre de 2019 a març 2020

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta es requerirà al/a
la beneficiari/ària per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà en
què tingui lloc la notificació procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes
necessàries amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva
sol·licitud.
3. Línia 3:
a) DNI/ NIE / Passaports
b) resolució en virtut de la qual és beneficiari de la targeta menjador.
Termini de presentació de sol·licituds
Atesa la situació d’excepcionalitat relacionada amb el COVID-19, es podrà presentar
una única sol·licitud d’ajuda extraordinària per cada línia de subvenció durant el
període que determini la convocatòria.
Valoració de les sol·licituds
Es constituirà una comissió formada per tres tècnics municipals que valorarà les
sol·licituds presentades i el resultat d’aquesta valoració s’elevarà a través de
l’instructor a l’òrgan competent per resoldre.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució de les subvencions serà de tres
mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds de
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g) Justificant de despesa vinculada a l’activitat durant el període de tancament superior
a la subvenció sol·licitada, i del seu pagament.
h) Declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altre subvenció ni ajuda per
la despesa que justifica, o que si n'ha rebut alguna junt amb la de l'Ajuntament no
supera la despesa justificada.
i) Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut. (Pàgina
inicial de la llibreta bancària on hi ha el nom del titular i el número de compte; o full
descarregat de la banca on-line).
j) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'estat,
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament dels Pallaresos, així com de les obligacions
davant la Seguretat Social. I del compliment dels requisits establerts a l'article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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subvenció que marqui la respectiva convocatòria. La manca de resolució dins d'aquest
termini legitima a l'interessat per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu.
Per a la concessió d'aquestes subvencions pel procediment de concurrència
competitiva, el criteri de concessió serà per l'estricte ordre de sol·licitud sempre i quan
compleixi els requisits establerts en aquestes bases i d'acord amb la disponibilitat
pressupostària.
Els procediments d’aprovació de les bases, així com de sol·licitud i atorgament fins a la
resolució que posi fi al procediment administratiu, no restaran suspesos d'acord amb
l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.
7. Justificació, acceptació i pagament de la subvenció
Atès el caràcter extraordinari de la subvenció aquesta s'entén justificada amb
l’acreditació de la situació familiar i/o empresarial i la presentació de la documentació
presentada i tinguda en compte per al seu atorgament
L’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud.
A tal efecte, un cop notificada la resolució d’atorgament de la subvenció, si els
beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d’un
termini de deu dies hàbils per manifestar de forma expressa la seva renúncia.

8. Revisió i reintegrament
Les persones beneficiàries resten sotmeses a les responsabilitats i al règim
sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la llei
general pressupostària i la llei general tributaria.
9. Compatibilitat amb altres subvencions
Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre subvenció que pugui
atorgar l'Ajuntament dels Pallaresos o qualsevol altre ens públic o privat, respectant el
límit establert a l’article 20 de la Llei general de subvencions.
10. Règim sancionador
Els beneficiaris de les subvencions estaran sotmesos a les responsabilitats i règim
sancionador sobre infraccions administratives establertes en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
11. Protecció de dades
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les
dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de
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Tot l’esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar
la resolució d’atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa
vigent.

Ajuntament dels Pallaresos
gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades
estableix.
12. Vigència
Aquestes bases entraran en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva
amb caràcter indefinit fins a la seva derogació expressa. Les seves modificacions
s’ajustaran al procediment previst a la legislació vigent.
13. Disposició Final
L’Ajuntament dels Pallaresos és el competent per a la interpretació de les qüestions
que pugui suscitar l’aplicació d’aquestes bases reguladores.
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Règim supletori En allò que no disposa aquest procediments s'aplicaran amb
caràcter supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l'activitat
de les administracions públiques i, en concret, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament de la Llei general de subvencions, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la resta de
legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

