AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)
BASES DE SUBVENCIÓ REGULADORES DELS AJUTS A AUTÒNOMS I PETITES
EMPRESES AFECTADES PER L’IMPACTE GENERAT PER LA CRISI DEL COVID-19

PRIMER. FINALITAT
La crisi sanitària de la COVID-19 ha impactat de forma directa en la dinàmica econòmica del
territori impossibilitant que un gran nombre d’empreses puguin desenvolupar la seva activitat
ordinària o que aquesta s’hagi vist reduïda notablement, fet que repercuteix en una reducció dels
seus ingressos i en un risc per al manteniment dels seus nivells d’ocupació.
Les persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses representen un elevat
percentatge en l’estructura empresarial del municipi d’Ascó, fet que esdevé no només una
important font de generació de riquesa, sinó també d’ocupació, atès que a part de suposar
l’autoocupació dels propis emprenedors, també creen llocs de treball per compte aliè, fet que
comporta la necessitat d’estar alerta i d’activar aquelles mesures que puguin contribuir a mitigar
els efectes adversos que una crisi pugui tenir en el volum de l’activitat econòmica i de l’ocupació.
L’impacte d’aquesta situació d’excepcionalitat obliga a les administracions públiques a adoptar,
amb la màxima celeritat possible, aquelles mesures dirigides a frenar els efectes que està patint
el conjunt de la nostra societat.
Un dels col·lectius que més està sofrint la crisi són les persones treballadores autònomes,
microempreses i petites empreses afectades pel tancament dels seus negocis o per la reducció
de la seva facturació.
Per tot això, l’Ajuntament d’Ascó, vol abordar de forma immediata les actuacions necessàries per
pal·liar el dany causat per la pandèmia en les petites empreses del municipi, i així ha preparat
aquesta línia de subvencions públiques extraordinàries destinades a l’impuls de l’activitat de les
empreses en el context de dificultats causades per la COVID-19.

SEGON. OBJECTE
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris a persones treballadores
autònomes, microempreses i petites empreses de fins a quinze treballadors, amb domicili fiscal i
lloc de desenvolupament de l’activitat a Ascó, que hagin hagut de suspendre la seva activitat
econòmica a causa dels efectes 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, o que no havent hagut de suspendre
la seva activitat hagin tingut una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació i/o que hagin
registrat pèrdues econòmiques com a conseqüència dels efectes de la situació de crisi sanitària.
Es pretén protegir l’interès general de la ciutadania d’Ascó, i donar suport a les persones
autònomes, microempreses i petites empreses per minimitzar l’impacte produït per la crisi
econòmica provocada per la COVID-19, fomentar l’ocupació, la lluita contra l’atur i el
desenvolupament econòmic local en aquest context de dificultats arran de la crisi de la COVID19, i facilitar que, una vegada finalitzada l’alarma sanitària, es produeixi al més aviat possible una
reactivació econòmica.
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TERCER. RÈGIM JURÍDIC
El règim d’atorgament de les subvencions serà el de concessió directa, en la modalitat de
concurrència no competitiva, d’acord amb l’article 29 de les bases d’execució del pressupost de
l’Ajuntament d’Ascó, l’article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions.
Concorren circumstàncies singulars i raons d’interès públic, social, econòmic i humanitari que
dificulten la convocatòria d’ajudes i en justifiquen la concessió en règim de concessió directa,
d’acord amb allò establert a l’article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de
17 de novembre general de subvencions.
Les bases reguladores per les quals es regeix aquesta convocatòria són les bases generals de
subvencions establertes en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d’Ascó (BOPT
núm. 121, de 27 de juny de 2016).
La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i
transparència, concurrència i objectivitat.
L’article 84.2 i) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix les competències pròpies dels
governs locals, entre les quals hi ha la regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions
de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic
i foment de l'ocupació.
L’article 71.1 g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que per a la gestió dels seus interessos, el
municipi també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions
públiques i, en particular, la relativa a l’ocupació i la lluita contra l’atur.

QUART. BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris d'aquest ajut les persones treballadores autònomes, microempreses i
petites empreses de fins a quinze treballadors, amb domicili fiscal i lloc de desenvolupament de
l’activitat al municipi d’Ascó en el moment de la declaració de l’estat d’alarma, que hagin hagut
de suspendre la seva activitat econòmica a causa dels efectes 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, o que
no havent hagut de suspendre la seva activitat hagin tingut una reducció dràstica i involuntària
de la seva facturació i/o que hagin registrat pèrdues econòmiques com a conseqüència dels
efectes de la situació de crisi sanitària.
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CINQUÈ. REQUISITS
Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:
a. Persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses amb domicili fiscal al
municipi d’Ascó i lloc de desenvolupament de l’activitat a Ascó, en el moment de la declaració de
l’estat d’alarma.
b. Que hagin hagut de suspendre la seva activitat a causa dels efectes 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, o que
no havent hagut de suspendre la seva activitat, hagin tingut una reducció involuntària de la
facturació d’almenys un 5 % durant l’estat d’alarma, en comparació amb el mateix període de
l’any 2019. En cas que el negoci sigui de nova creació i la comparació anteriorment esmentada
no fos possible, el contrast del volum de negoci es realitzarà de forma proporcional des del dia
d’inici de l’activitat a efectes censals i fins al 29 de febrer.
c. Tenir un màxim de quinze persones treballadores amb anterioritat a la declaració de l’estat
d’alarma, amb independència del tipus de jornada per la que estiguin contractats. Concretament
s’agafarà de referència el nombre de treballadors en data 29 de febrer de 2020. Per a aquest
càlcul no es consideren els socis treballadors que estiguin afiliats com a autònoms societaris del
RETA.
d. En el cas de societats mercantils s’haurà d’acreditar com a mínim un soci afiliat com a autònom
societari del RETA.
e. En el cas de les persones treballadores autònomes, estar en situació d'alta al Règim especial
del treball autònom de la Seguretat Social (RETA) o Mutualitat de Previsió Social alternativa
corresponent, en el moment de la declaració de l’estat d’alarma.
f. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat 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. 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. Pel que fa a les quotes a la Seguretat Social s'aplicarà el
criteri establert a l'article 17.2.c) del RDL 8/2020, de 17 de març.
g. No tenir contrets deutes amb la hisenda municipal.
h. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari
previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
i. No tenir pendent de reintegrament subvencions amb l’Ajuntament d’Ascó.
j. No haver incomplert les disposicions normatives ni els requeriments de l’autoritat competent,
en relació a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.
k. En el cas d’empreses que hagin cessat o paralitzat la seva activitat durant l’estat d’alarma
hauran de reiniciar l’activitat en el període màxim de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la
finalització de l’estat d’alarma.
l. En tots els casos l’activitat s’haurà de mantenir com a mínim fins el 31 de desembre de 2020.
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SISÈ. QUANTITAT DE L’AJUT
La quantia de l'ajut es calcularà en funció de l’impacte sofert per l’empresa en quant als seus
ingressos i del número de treballadors que s’hagin mantingut contractats, podent arribar a un
màxim de 5.950 €1.

1. Criteris objectius d’atorgament dels ajuts
Els ajuts es calcularan en funció dels següents paràmetres:
L’impacte sobre els ingressos. El càlcul de la reducció dels ingressos es durà a terme
comparant la facturació realitzada durant el període de duració de l’estat d’alarma amb la
facturació obtinguda durant el mateix període de l’exercici 2019. En cas que el negoci sigui de
nova creació i la comparació anteriorment esmentada no fos possible, el contrast del volum de
negoci es realitzarà amb la suma dels 99 dies immediatament anteriors a l’estat d’alarma, o
elevant la facturació a 99 dies si fos el cas que l’empresa no hagués estat donada d’alta amb
tanta anterioritat.
El manteniment de l’ocupació. Es tindrà en compte el número de treballadors que s’hagin
mantingut actius durant tot l’estat d’alarma. Tot aquell personal que s’hagi pogut incloure en
ERTO’s no es considerarà per a aquest càlcul. Computarà com una persona ocupada aquella
amb una jornada sencera, les jornades parcials es sumaran segons la seva dedicació, per tant,
dos treballadors amb mitja jornada computaran com una única persona ocupada. Per al càlcul
d’aquest paràmetre de l’ajut no es tindrà en compte el propi empresari individual, autònom,
professional o autònom societari. Pel que fa als familiars autònoms col·laboradors es
consideraran com un treballador de jornada sencera.
Suportar el cost de lloguer de local de negoci. Aquelles empreses que tinguin que fer front al
lloguer del local de negoci tindran un increment en la quantia de l’ajut.
Impacte per tancament. Si el negoci ha hagut d’aturar la seva activitat un mínim de 2 setmanes
s’aplicarà un increment en la quantia de l’ajut. En qualsevol cas l’empresa ha de reiniciar la seva
activitat en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la finalització de l’estat
d’alarma.

2. Crèdit pressupostari
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió dels ajuts regulats en la present
convocatòria serà de 150.000,00 euros. Aquest import anirà a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries:
Org.
09

1

Prog.
241

Econ.
47000

Descripció
Ajuts empreses locals foment Ocup.

Import
150.000,00 €

L’import màxim de 5.950 € és el resultat de la següent fórmula: 1.000 + (15x250) + 900 + 300. On 1.000
€ és el màxim import per impacte en els ingressos, 15x250 € el màxim variable en funció dels treballadors,
900 € l’import variable per suportar despesa per arrendament de local i 300 € l’import per impacte
d’aturada de negoci.
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SETÈ. CÀLCUL PER A LA DETERMINACIÓ DE L’AJUT
Els ajuts s’atorgaran als sol·licitants un cop aplicats els criteris i barems següents:
-Reducció dels ingressos entre un 5% i un 14%: rebran un ajut de 100 € fixos més 100 € per cada
treballador que hagin mantingut ocupat durant tot l’estat d’alarma.
-Reducció dels ingressos entre un 15% i un 24%: rebran un ajut de 250 € fixos més 150 € per
cada treballador que hagin mantingut ocupat durant tot l’estat d’alarma.
-Reducció dels ingressos entre un 25% i un 49%: rebran un ajut de 500 € fixos més 200 € per
cada treballador que hagin mantingut ocupat durant tot l’estat d’alarma.
-Reducció dels ingressos a partir del 50%: rebran un ajut de 1.000 € fixos més 250 € per cada
treballador que hagin mantingut ocupat durant tot l’estat d’alarma.
Addicionalment, per a aquelles empreses que desenvolupin la seva activitat en un local de lloguer
al municipi d’Ascó rebran un import variable equivalent al 50 % de 6 mensualitats de lloguer,
impostos no inclosos, i fins un límit d’ajuda de 900 €. Aquesta ajuda no és aplicable a dedicacions
parcials de la vivenda a l’activitat econòmica.
Finalment, pel fet d’haver aturat l’activitat durant l’estat d’alarma un mínim de 2 setmanes
s’establirà un import fix addicional de 300 €.

VUITÈ. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per resolució s’aprovarà aquesta convocatòria i 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 al Butlletí de la Província de Tarragona
(BOPT).
El termini per presentar la sol·licitud serà de trenta dies hàbils des de l’endemà de la publicació
de l’ajut al BOP de Tarragona.
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NOVÈ. SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ
9.1- Forma de presentació de la sol·licitud
Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud mitjançant model normalitzat a
través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ascó: https://asco.eadministracio.cat o del registre
electrònic de les altres administracions públiques i entitats del sector públic institucional, així com
en qualsevol dels altres llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el cas que sigui possible.
9.2- Documentació general
La sol·licitud s’acompanyarà de la documentació següent:
a) Còpia del document d’identificació fiscal de la persona física (DNI/NIE) o jurídica sol·licitant
(NIF/CIF).
b) En el cas de persones jurídiques, còpia de l’escriptura de constitució i acreditació de la
representació per actuar en nom de la persona jurídica.
c) Còpia de la declaració censal relativa a l’activitat econòmica que es desenvolupa, i on es
comprovarà el lloc de desenvolupament de l’activitat. Model 036 o 037 de l’AEAT.
d) Certificat de titularitat bancària on constin les dades del compte bancari del sol·licitant per
poder cobrar l’ajut.
e) En cas de cotització al RETA (com a treballador autònom o autònom societari), justificant de
pagament de la Seguretat Social des del mes de febrer de 2020 fins la liquidació immediatament
anterior a la presentació de la sol·licitud, o si és el cas, resolució d’aplaçament de quotes o
justificant de sol·licitud d’aplaçament de quotes.
f) En el cas que el sol·licitant tingui treballadors contractats per compte aliè presentarà una relació
nominal de treballadors, relació de liquidació de cotitzacions i justificant de pagament de la
Seguretat Social des del mes de febrer de 2020 fins la liquidació immediatament anterior a la
presentació de la sol·licitud, o si és el cas, resolució d’aplaçament de quotes o justificant de
sol·licitud d’aplaçament de quotes.
g) Certificats d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT, la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest requisit ha de complir-se des de la
data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de la subvenció. Aquesta
documentació es podrà substituir indicant a la declaració responsable que s’autoritza a
l’Ajuntament per a pugui obtenir per mitjans electrònics el compliment d’aquestes obligacions.
9.3- Documentació per la justificació de la reducció dels ingressos
Aquells negocis que haguessin optat pel cessament d’activitat previst en l’article 17 del Reial
Decret-Llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social de la COVID-19 presentaran notificació de l’acord de prestació extraordinària
per cessament d’activitat.
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El càlcul de la reducció dels ingressos es durà a terme comparant la facturació realitzada durant
el període de l’estat d’alarma amb la facturació obtinguda durant el mateix període de l’exercici
2019 (en endavant període comparatiu). En cas que el negoci sigui de nova creació i la
comparació anteriorment esmentada no fos possible, el contrast del volum de negoci es realitzarà
amb la suma dels 99 dies immediatament anteriors a l’estat d’alarma, o elevant la facturació a 99
dies si fos el cas que l’empresa no hagués estat donada d’alta amb tanta anterioritat.
Les xifres de facturació s’obtindran dels llibres registres d’ingressos (de la comptabilitat financera
en el cas de societats mercantils). Quant per raó de la subjecció al règim d’estimació objectiva
en l’IRPF no fos obligatori l’emportar llibre registre, hauran d'acreditar-les per qualsevol mitjà de
prova admès en dret.
Per als càlculs de la xifra d’ingressos no es tindran en compte les subvencions afectes a l’activitat
que s’hagin pogut rebre.
L’interessat presentarà declaració responsable segons model que s’adjunta com a ANNEX 1 on
farà constar, entre d’altres, els seus ingressos durant el període de l’estat d’alarma(n), els seus
ingressos durant el període comparatiu(n-1), la diferència en xifres absolutes, i el percentatge que
suposa aquesta diferència respecte al període comparatiu(n-1). L’Ajuntament d’Ascó i/o la Unitat
d’Ajuts podran verificar la validesa dels càlculs en base a la documentació a aportar que
s’especifica en els punts següents.
En els següents apartats s’indica tota la documentació a aportar per tal de poder efectuar les
comprovacions oportunes.
9.3.1- Societats mercantils:
-Llibre diari d’operacions 2019
-Llibre diari d’operacions 2020 fins la data de sol·licitud
-Llibre registre de factures emeses de l’exercici 2019
-Llibre registre de factures emeses de l’exercici 2020 des de l’1 de gener fins la data de la
sol·licitud
-Model 303* dels quatre trimestres de l’exercici 2019
-Model 303* del primer trimestre de l’exercici 2020 i de la resta de trimestres de l’exercici 2020
quan a la data de presentació de sol·licitud de la subvenció estigués vençut el termini de
presentació de l’autoliquidació
-Model 390* de l’exercici 2020
*L’aportació dels models esmentats només serà obligatòria quan la societat hi estigui obligada,
de conformitat al contingut del seu model 036 o 037
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9.3.2- Empresaris individuals i professionals
9.3.2.1- Estimació directa normal
Aportaran la mateixa documentació que en cas de societats mercantils i addicionalment:
-Model 130 dels quatre trimestres de l’exercici 2019
-Model 130 del primer trimestre de l’exercici 2020 i de la resta de trimestres de l’exercici 2020
quan a la data de presentació de sol·licitud de la subvenció estigués vençut el termini de
presentació de l’autoliquidació
*L’aportació dels models esmentats només serà obligatòria quan l’empresari hi estigui obligat, de
conformitat al contingut del seu model 036 o 037
9.3.2.2.-Estimació directa simplificada
-Llibre registre d’ingressos de l’exercici 2019
-Llibre registre d’ingressos de l’exercici 2020 fins la data de sol·licitud de la subvenció
-Model 130* dels quatre trimestres de l’exercici 2019
-Model 130* del primer trimestre de l’exercici 2020 i de la resta de trimestres de l’exercici 2020
quan a la data de presentació de sol·licitud de la subvenció estigués vençut el termini de
presentació de l’autoliquidació
-Model 303* dels quatre trimestres de l’exercici 2019
-Model 303* del primer trimestre de l’exercici 2020 i de la resta de trimestres de l’exercici 2020
quan a la data de presentació de sol·licitud de la subvenció estigués vençut el termini de
presentació de l’autoliquidació
-Model 390* de l’exercici 2020
*L’aportació dels models esmentats només serà obligatòria quan l’empresari hi estigui obligat, de
conformitat al contingut del seu model 036 o 037
9.3.2.3.-Estimació objectiva – mòduls
-Aportaran aquells registres que permetin quantificar els seus ingressos globals durant l’exercici
2019 i 2020 (fins a la data de sol·licitud)
-Model 131 dels quatre trimestres de l’exercici 2019
-Model 131 del primer trimestre de l’exercici 2020 i de la resta de trimestres de l’exercici 2020
quan a la data de presentació de sol·licitud de la subvenció estigués vençut el termini de
presentació de l’autoliquidació
-Model 303* dels quatre trimestres de l’exercici 2019
-Model 303* del primer trimestre de l’exercici 2020 i de la resta de trimestres de l’exercici 2020
quan a la data de presentació de sol·licitud de la subvenció estigués vençut el termini de
presentació de l’autoliquidació
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-Model 390* de l’exercici 2020
*L’aportació dels models esmentats només serà obligatòria quan l’empresari hi estigui obligat, de
conformitat al contingut del seu model 036 o 037
9.3.3.- Entitats en atribució de rentes que desenvolupin una activitat econòmica o
professional.
Aportaran la mateixa documentació que la indicada al punt 10.3.2, i addicionalment el model 184
9.4. Altra documentació a aportar
9.4.1.- Documentació pel manteniment de l’ocupació
Per tal de beneficiar-se de la part de l’ajut corresponent al manteniment de l’ocupació, el
sol·licitant haurà d’aportar la justificació d’haver mantingut contractats durant tot l’estat d’alarma
als treballadors per als qui sol·licita l’ajut. A tal efecte aportarà:
-Relació nominal dels treballadors amb indicació del tipus de contracte i de jornada
-Documents de cotització (TC’s) on es vegi la cotització efectuada durant els mesos de l’estat
d’alarma. En cas de familiars autònoms col·laboradors s’aportarà rebut de la quota d’autònoms
9.4.2.- Documentació pel lloguer del local de negoci
-Factures de lloguer del local de negoci
-Justificants de pagament de lloguer
9.5. Declaració responsable referent al compliment dels requisits (Annex 1):
a) Que l’activitat es desenvolupa a Ascó, i que s’hi té el domicili fiscal.
b) Declaració sobre el nombre de treballadors per compte d’altri que l’empresa tenia a la plantilla
en data 29 de febrer de 2020, i si és el cas indicar 0.
c) Si s’escau, que es va haver d’aturar l’activitat de l’empresa un mínim de 2 setmanes.
d) Que es mantindrà l’activitat de l’empresa almenys fins el 31 de desembre de 2020.
e) Si s’escau, que l’activitat es desenvolupa en un local de lloguer.
f) Que com a conseqüència de la crisi del COVID-19 s’ha sofert un impacte negatiu en la
facturació i la seva quantificació.
g) Comunicació del nombre de treballadors que ha mantingut contractats (i no inclosos en
ERTO’s) durant tota la durada de l’estat d’alarma en funció del tipus de jornada laboral. I que
aquests treballadors es mantindran contractats fins com a mínim el 31 de desembre de 2020 i
almenys amb les mateixes condicions que serveixen de base per al càlcul de l’ajut.
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h) Que s’autoritza a l’Ajuntament a verificar per mitjans electròniques el compliment de les
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
i) Que no es troba en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari
previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
j) Que el sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.
k) Que el sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions de les persones beneficiaries
de les subvencions, establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
l) Que compleix les obligacions tributàries i les de la Seguretat Social en tot moment o que
disposa de la resolució de pròrroga, d’ajornament, de moratòria o de qualsevol altra condició
especial dels seus deutes.
m) Que no té pendent de reintegrament de subvencions amb l’Ajuntament d’Ascó.
n) Que no ha estat sancionat/da per la comissió d’infraccions administratives de caràcter greu o
molt greu, ni ha estat objecte d’una resolució de disciplina d’activitats durant els últims dos anys,
en relació al centre de treball, i que no té expedients sancionadors o de disciplina en tràmit en
relació al centre de treball.
o) Que no ha estat sancionat/da en resolució ferma per la comissió d'infracció greu en matèria
d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de
seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2000, de 4 d'agost.
p) Que disposa de la documentació acreditativa dels ingressos obtinguts i de les despeses
suportades durant el darrer any i fins a la data de presentació de la sol·licitud i es compromet a
conservar i custodiar aquesta documentació i a posar-la a disposició de l'Ajuntament d’Ascó per
a totes les actuacions de comprovació que corresponen com a centre gestor, i a les de control
de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció municipal de l’Ajuntament
d’Ascó, i a aportar la informació que li sigui requerida per a la justificació de les condicions que
acreditin el compliment dels requisits per a rebre aquest ajut.
q) Que facilitarà la informació relativa a la darrera declaració de la renda de les persones físiques
disponible o impost de societats, per a actuacions de comprovació, i portarà tota la informació
que li sigui requerida per a la justificació de les condicions que acreditin el compliment dels
requisits per a rebre aquest ajut.
r) Que es compromet a comunicar la sol·licitud o percepció de qualsevol altra ajuda, prestació,
subsidi, o subvencions públiques o privades, destinada a aquesta mateixa finalitat.
s) Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o
gènere.
t) Que el sol·licitant està donat d'alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària per raó del desenvolupament d’una activitat
econòmica o professional, i afiliat al Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA) o
Mutualitat de Previsió Social alternativa corresponent, com a mínim des del moment de la
declaració de l’estat d’alarma o amb anterioritat.
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u) Que compleix totes aquelles obligacions legals o reglamentàries que li puguin afectar.
v) Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i
que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la
convocatòria, i que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
w) No haver incomplert les disposicions normatives ni els requeriments de l’autoritat competent,
en relació a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.
9.6. Verificació de la veracitat de les dades
La presentació de la declaració responsable faculta l'Ajuntament per verificar en qualsevol
moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions
responsables, a més de ser causa d'exclusió del sol·licitant de la convocatòria, és també causa
de reintegrament, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut
incórrer.
Per tant, amb la presentació de la sol·licitud, els sol·licitants s’obliguen a facilitar la informació
que els sigui requerida per l’Ajuntament a fi de comprovar la veracitat de les dades que n’han
motivat l’atorgament.

DESÈ. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Són obligacions dels beneficiaris d’aquests ajuts les especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
També són obligacions dels beneficiaris:
a) Mantenir l’activitat empresarial fins el 31 de desembre de 2020 com a mínim.
b) El personal ocupat que hagi servit de base per al càlcul de l’ajut s’haurà de mantenir almenys
fins al 31 de desembre de 2020 com a mínim amb les mateixes condicions.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la normativa vigent
en matèria de subvencions.
d) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats a l’article 37 de la
Llei general de subvencions, i particularment en el supòsit d’obtenir la subvenció falsejant les
condicions requerides per obtenir-la, o bé, ocultant aquelles que ho haguessin impedit o mostrar
resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer
previstes a l’article 14 de la Llei general de subvencions.
e) Complir les restants obligacions que detalla l’article 14 de la Llei general de subvencions.
f) En el cas que el beneficiari es trobés comprés en els supòsits de l’article 3.b) de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, haurà de donar
compliment a les obligacions de publicitat activa que li resultin aplicables.
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ONZÈ. SEGUIMENT I CONTROL
L’Ajuntament d’Ascó pot efectuar el seguiment de cada subvenció atorgada. Així podrà realitzar
les actuacions de seguiment i de control per determinar el compliment de les condicions i els
requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions que s'hi estableixen. Les
persones beneficiàries de l'ajut estan obligades a facilitar tota la informació que els requereixi
l’Ajuntament d’Ascó.
Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que
estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(BOE núm. 276, de 18.11.2003), sobre tramitació, justificació i control de subvencions.
L'òrgan atorgant realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de
l'existència d'indicis de frau o d'irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara
d'aquesta convocatòria.
Els beneficiaris hauran de custodiar i aportar, quan sigui requerit per l'Ajuntament d’Ascó, la
documentació necessària a fi de donar resposta a possibles actuacions de comprovació i de
verificació de les dades declarades, relatives a l’acreditació de requisits, condicions i situació del
beneficiari.

DOTZÈ. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ, RESOLUCIÓ I RECURSOS
El procediment serà el de concessió directa, en la modalitat de concurrència no competitiva,
d’acord amb l’article 29 de les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Ascó, l’article
22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 17 de
l’Ordenança general de subvencions. L’òrgan instructor serà una comissió d’avaluació formada
per tècnics municipals de departaments d’intervenció-tresoreria, designats per l’Alcaldia i amb
el suport de l’àrea de subvencions de l’Ajuntament d’Ascó.
Aquesta comissió procedirà a la revisió dels expedients de sol·licitud verificant que continguin la
documentació exigida i realitzant, en el seu cas, el tràmit d’esmena d’errors si fos necessari.
Una vegada comprovades i valorades les sol·licituds, la comissió d’avaluació realitzarà un
informe que s’elevarà a l’òrgan competent. La resolució de concessió i/o denegació de les ajudes
correspondrà a la Junta de Govern Local.
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del
termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.
Es realitzarà d’ofici totes aquelles actuacions que s’estimin necessàries i convenients per a la
determinació, el coneixement i la comprovació de les dades que figurin a les sol·licituds en virtut
de les quals s’ha dictat la resolució d’atorgament de la subvenció.
La Junta de Govern resta facultada per a resoldre les interpretacions i casuístiques que es puguin
presentar en aplicació de les presents bases.
El termini per a l’atorgament dels ajuts serà, com a màxim, de trenta dies hàbils a comptar des
de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de
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forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

TRETZÈ. CRITERIS DE REPARTIMENT PER A L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Les sol·licituds es classificaran per ordre de presentació en el registre general de l’Ajuntament
d’Ascó. La relació de sol·licituds resultant establirà la prelació en l’atorgament de les subvencions
fins a esgotar la disponibilitat pressupostària, que en tot cas tindrà el caràcter d’ampliable.
En el cas que s’hagi d’esmenar alguna sol·licitud es considerarà, a aquests efectes, la data en
què la sol·licitud estigui completada i sigui susceptible de ser valorada. Les sol·licituds que,
complint amb els requisits establerts a les bases, no obtinguin subvenció mantindran l’ordre de
prelació i quedaran com a reserva per als casos previstos en l’article 63 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, de tal
manera que si es disposa de crèdit suficient per atendre aquestes sol·licituds, l’òrgan concedent
resoldrà sense necessitat d’una nova convocatòria.

CATORZÈ. ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Les subvencions seran aprovades per resolució de la Junta de Govern Local, previ informe
favorable de la comissió d’avaluació.
QUINZÈ. PUBLICITAT DELS AJUTS REBUTS PER PART DEL BENEFICIARI
El beneficiari de l’ajut restarà obligat a donar una adequada publicitat del caràcter públic de les
subvencions percebudes en els termes i condicions establerts a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a través d’algun
d’aquests sistemes: pàgina web, fulletons de propaganda, o qualsevol altre material de
comunicació en paper o digital.

SETZÈ. ACUMULACIÓ DELS AJUTS
Aquest ajut serà compatible amb altres ajudes públiques amb la mateixa finalitat. Igualment seran
compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals que s’apliquen a empreses.

DISETÈ. RENÚNCIA
Les persones beneficiàries poden renunciar, de forma expressa, total o parcialment, a la
subvenció atorgada, comunicant aquesta circumstància a l’òrgan concedent, en un termini màxim
de deu dies hàbils des de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció. A aquest
efecte, l’òrgan que va concedir l’ajut dictarà la resolució corresponent.

DIVUITÈ. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties,
una vegada dictada la resolució d’atorgament de la subvenció. El pagament es realitzarà
mitjançant transferència al compte bancari del beneficiari que hagi especificat a la sol·licitud.
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DINOVÈ. JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
El control de les obligacions exigides en la base 11 de la convocatòria s’efectuarà mitjançant la
comprovació d’ofici per l’Ajuntament d’Ascó.
Les persones beneficiàries hauran de presentar durant el mes de gener de 2021 el certificat
actualitzat de situació censal que acrediti el manteniment de la seva activitat empresarial.

VINTÈ. INVALIDESA DE LA CONCESSIÓ
Les causes de la nul·litat i l’anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest
article.

VINT-I-UNÈ. ANUL·LACIÓ I REINTEGRAMENT
Sense perjudici de les responsabilitats que escaiguin, l’Ajuntament d’Ascó procedirà a la
revocació total o parcial de la subvenció atorgada en els casos d’incompliment de les normes
reguladores de la subvenció establertes en aquesta convocatòria i per fer efectiu l’import total o
parcial de la subvenció a retornar, a la qual s’afegiran els interessos de demora corresponents,
es procedirà en primer lloc per la via voluntària i, en el seu cas, per la via de constrenyiment quan
no es retorni el reintegrament de manera voluntària.

VINT-I-DOSÈ. PUBLICITAT
La convocatòria i la resolució de concessió de la subvenció 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 seu electrònica de l’Ajuntament
d’Ascó i al BOPT.
La publicació de la resolució de concessió de la subvenció a la seu electrònica de l’Ajuntament
d’Ascó substituirà la notificació personal a cadascuna de les persones interessades i produirà els
mateixos efectes que la notificació individual.
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ANNEX 1 – Declaració responsable
Jo, _________________________, amb NIF ____________, actuant en representació
( ) pròpia / ( ) de la Societat/Entitat ________________________ amb NIF _________________
DECLARO:

□Que l’activitat es desenvolupa principalment al municipi d’Ascó, i que hi està domiciliada
fiscalment.

□Que el número de treballadors per compte d’altri que l’empresa tenia a la plantilla en data 29
de febrer de 2020 (amb independència del tipus de jornada) era de _______________.

□Que vaig aturar l’activitat de la meva empresa durant un període mínim de 2 setmanes. I que
iniciaré la meva activitat en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la
finalització de l’estat d’alarma.

□Que seguiré mantenint en alta l’activitat econòmica per la qual sol·licito l’ajuda fins com a mínim
el 31 de desembre de 2020.

□Que sóc arrendatari de local de negoci on hi desenvolupo la meva activitat econòmica.
□Que he vist reduïda de forma significativa la meva facturació com a conseqüència de la crisi
de la Covid-19, sent l’impacte a efectes de la present sol·licitud el següent:
Ingressos període estat
d’alarma2
Ingressos període
comparatiu3
Diferència en €
Davallada percentual ((3)/(2))

-

€

(1)

€

(2)

€

(3)

%

(4)

□Que durant TOT l’estat d’alarma he mantingut contractats i sense incloure en ERTO’s els
treballadors següents segons tipus jornada i que declaro que mantindré contractats durant fins
com a mínim el 31 de desembre de 2020, i almenys amb les mateixes condicions:
Tipus jornada

Nombre de treballadors

Jornada sencera
Jornada 75 %
Jornada 50 %
Jornada 25 %
Jornada ___%

2

Des del 14 de març de 2020 al 21 de juny de 2020
Des del 14 de març de 2019 al 21 de juny de 2019 o part proporcional segons base 6 per a empreses
que no haguessin estat en funcionament durant aquest període.
3
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□Que autoritzo a l’Ajuntament d’Ascó a obtenir per mitjans electrònics la informació necessària
per a verificar el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT i la Tresoreria General de
la Seguretat Social (TGSS).

□ Que compleixo i/o accepto els requisits següents:
a) Que no em trobo en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de
beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003).
b) Que assumeixo el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.
c) Que em comprometo al compliment de les obligacions de les persones beneficiaries de les
subvencions, establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
d) Que compleixo les obligacions tributàries i les de la Seguretat Social en tot moment o que
disposa de la resolució de pròrroga, d’ajornament, de moratòria o de qualsevol altra condició
especial dels seus deutes.
e) Que no tinc pendent de reintegrament de subvencions amb l’Ajuntament d’Ascó.
f) Que no he estat sancionat/da per la comissió d’infraccions administratives de caràcter greu o
molt greu, ni he estat objecte d’una resolució de disciplina d’activitats durant els últims dos anys,
en relació al centre de treball, i que no tinc expedients sancionadors o de disciplina en tràmit en
relació al centre de treball.
g) Que no he estat sancionat/da en resolució ferma per la comissió d'infracció greu en matèria
d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de
seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2000, de 4 d'agost.
h) Que disposo de la documentació acreditativa dels ingressos obtinguts i de les despeses
suportades durant el darrer any i fins a la data de presentació de la sol·licitud i em comprometo
a conservar i custodiar aquesta documentació i a posar-la a disposició de l'Ajuntament d’Ascó
per a totes les actuacions de comprovació que corresponen com a centre gestor, i a les de control
de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció municipal de l’Ajuntament
d’Ascó, i a aportar la informació que em sigui requerida per a la justificació de les condicions que
acreditin el compliment dels requisits per a rebre aquest ajut.
i) Que facilitaré la informació relativa a la darrera declaració de la renda de les persones físiques
disponible o impost de societats, per a actuacions de comprovació, i portaré tota la informació
que em sigui requerida per a la justificació de les condicions que acreditin el compliment dels
requisits per a rebre aquest ajut.
j) Que em comprometo a comunicar la sol·licitud o percepció de qualsevol altra ajuda, prestació,
subsidi, o subvencions públiques o privades, destinada a aquesta mateixa finalitat.
k) Que no he estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o
gènere.
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l) Que estic donat d'alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària per raó del desenvolupament d’una activitat econòmica o professional
i afiliat al Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA) o Mutualitat de Previsió Social
alternativa corresponent, com a mínim des del moment de la declaració de l’estat d’alarma o amb
anterioritat.
m) Que compleixo totes aquelles obligacions legals o reglamentàries que em puguin afectar.
n) Que la documentació adjunta que presento és una còpia idèntica del document original i que
també ho serà la documentació que presenti en format electrònic durant tota la convocatòria, i
que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
o) Que no he incomplert les disposicions normatives ni els requeriments de l’autoritat competent,
en relació a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

