AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN
L'ÀMBIT DE LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ, DE LES ACTIVITATS
CULTURALS D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS I DELS CENTRES
D'ESTÈTICA I BELLESA AFECTATS
PRIMERA. FINALITAT
Més enllà de l’impacte sobre la vida de milions de persones arreu del món, la pandèmia del
nou coronavirus també ha assestat un cop molt dur sobre l’evolució de l’economia a tots els
nivells.
Un gran nombre d’empreses no han pogut desenvolupar la seva activitat ordinària o aquesta
s’ha vist reduïda notablement, fet que ha repercutit en una reducció dels seus ingressos i en
un risc per al manteniment dels seus nivells d’ocupació.
En particular, el sector de la restauració i els centres d’estètica i bellesa, activitats molt
presents a Ascó, així com el de l’àmbit de les activitats culturals d’arts escèniques i musicals,
han estat de les activitats més perjudicades per la crisi de la COVID-19. Recentment, la
Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, de la Generalitat de Catalunya va 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, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19
d'octubre, 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. I
així mateix, les activitats culturals han reduït forçadament els aforaments al 50% en espais
escènics i musicals, així com, posteriorment, suspendre les seves activitats en base la
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
I per tot això, l’Ajuntament d’Ascó vol impulsar mesures de suport que mitiguin el patiment
d’aquestes activitats econòmiques i alhora evitin la seva desaparició al municipi, tenint en
compte, a més, les conseqüències socioeconòmiques que podrien provocar al municipi.
A aquests efectes, s’impulsen les presents subvencions extraordinàries destinades a les
activitats de restauració, de les activitats culturals d’arts escèniques i musicals i dels centres
d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID- 19 del municipi d’Ascó.
SEGONA. OBJECTE
1. Constitueix l’objecte d'aquestes bases regular la concessió de les subvencions en l'àmbit
de les activitats de restauració, de les activitats culturals d’arts escèniques i musicals i els
centres d'estètica i bellesa ubicats al municipi d’Ascó, amb la finalitat de vetllar per l’interès
general de la ciutadania d’Ascó així com per donar suport a les activitats econòmiques de
l’àmbit de la restauració, de les activitats culturals d’arts escèniques i musicals i dels centres
d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, a fi i efecte que es produeixi el
més aviat possible una reactivació econòmica.
TERCERA. PERSONES BENEFICIÀRIES
1 Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:
 Els i les professionals autònoms/es i pimes que prestin activitats de restauració o d’activitats
culturals d’arts escèniques i/o musicals o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa al
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municipi d’Ascó, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques i que disposin
de la corresponent llicència d’activitat municipal, que han estat obligades al tancament en
base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.
Als efectes d'aquestes bases:
 S’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars,
restaurants i les cafeteries.
 En l’àmbit de l’estètica s’inclouen les persones tatuadores.
QUARTA. REQUISITS

1. Les persones sol·licitants han de complir, a més, els requisits següents:
a) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’ajuntament, l’Estat i la

b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà
de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la
sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol
pagament.
Els locals afectes a les activitats econòmiques hauran d’estar ubicats al terme municipal
d’Ascó, d’acord amb la normativa general aplicable a cada cas en matèria urbanística i
d’activitats classificades amb els permisos o llicències, si s’escau, corresponents. En el
cas de les activitats culturals d’arts escèniques i/o musicals sense local, el domicili fiscal
ha de trobar-se al municipi d’Ascó amb anterioritat a l’inici de la pandèmia.
No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de
persona beneficiària previstes a l'article 13 de laLlei 38/2003, general de subvencions.
No trobar-se en concurs de creditors.
En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar
donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitatseconòmiques.
Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions públiques o
privades per a la mateixa activitat, en el benentès que en cap cas l'import de les
subvencions atorgades pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que
ha de desenvolupar la persona beneficiària.
Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els puguiafectar.
L'empresa haurà d'acreditar, mitjançant declaració responsable, que en funció de la
Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre per la qual s'adopten noves mesures de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya, van haver de suspendre les seves activitats i, en el cas de les
activitats culturals, que van haver de reduir l’aforament en els seus espectacles i,
posteriorment, també van haver de suspendre les activitats en base la Resolució
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
Caldrà que la persona beneficiària de l'actuació, s'adhereixi a totes les campanyes de
reactivació del sector comercial i de serveis, que s'impulsin des de l’Ajuntament.

2. L’ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades.
En cas d’incompliment per part dels perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes
en aquestes bases, l’ajuntament podrà procedir, previ tràmit d’audiència, a l’anul·lació o
revocació total o parcial de la subvenció, amb l’obligació inherent de les persones
beneficiàries de retornar les quantitats percebudes.
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CINQUENA. QUANTIA DE L’AJUT

1. Fins el 100% de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 1.000€.
2. La subvenció atorgada té el caràcter d'import màxim i s'ha de destinar a la realització de
l'actuació subvencionada.
3. La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.
SISENA. DESPESES SUBVENCIONABLES

1. Despeses fixes de les activitats estructurals, tals com compres de producte, inversions en
transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística,
així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents,
amb excepció de lloguers, sous i salaris, amortitzacions i rèntings, lísings, o qualsevol
despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'una tercera
persona.

2. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.
3. 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 per la persona beneficiària abans de la finalització del termini de
presentació de la justificació econòmica.
4. Es consideraran despeses no subvencionables: interessos deutors de comptes bancaris,
interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, despeses de procediments legals i
judicials, impostos indirectes, com l'IVA, i els impostos personals sobre la renda, i qualsevol
altre impost, despeses de transaccions financeres, comissions i pèrdues de canvi i d'altres
despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o
transferències, els estudis, els patrocinis i premis, els càterings i les despeses d'alimentació.

5. Només seran subvencionables les factures amb dates de l'1 de gener del 2020 i fins al 31
de desembre del 2020.
SETENA. SOL·LICITUDS

1. Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model
d’instància normalitzat, a la Unitat d’Ajuts i Subvencions de l’Ajuntament. Es podrà sol·licitar
la subvenció des de la publicació de la seva convocatòria i fins a la data
determinada a la convocatòria.
2. Caldrà presentar, a més, la documentació següent:
 Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i acreditació de la representació.
 Fotocòpia del CIF de l’empresa, si s’escau.
 Factura acreditativa de la despesa o despeses objecte de la
subvenció i acreditació del seu pagament.

3. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la
subvenció.

4. L’ajuntament comprovarà d’ofici la situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries
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municipals. A aquests efectes, s’unirà als expedients individuals prova fefaent d’aquests
extrems.

5. L’ajuntament podrà sol·licitar tota aquella documentació complementària per a verificar el
complement dels requisits de subvenció.
6. Tots els documents presentats seran originals o còpies compulsades, lliurant la
documentació a la Unitat d’Ajuts i Subvencions de l’Ajuntament.
VUITENA.- FORMA I TERMINI DE L’ATORGAMENT A LES PERSONES BENEFICIÀRIES

1. Les sol·licituds presentades seran avaluades per la Unitat d’Ajuts i Subvencions, qui
emetrà un informe previ a la resolució de la subvenció.
2. La Comissió podrà rebre assessorament extern per part de persones professionals
en la matèria.

3. L’atorgament de la subvenció es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local.
4. El termini màxim de resolució de l’atorgament serà de tres mesos des de la presentació
de la sol·licitud.

5. Les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu contra la resolució de l’ajut.

6. No es podran atorgar subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.
NOVENA. COMPATIBILITAT
1. Sense perjudici del que pugui establir-se per altres administracions públiques, l’ajut tindrà
la condició de compatible amb les que puguin lliurar altres organismes, en els termes
establerts a les presents bases.
DESENA. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1 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 de la persona beneficiària que hagi especificat a la
sol·licitud.
ONZENA. JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT ATORGAT
1. Les subvencions s’han de justificar mitjançant la presentació de la factura o factures
acreditativa de la despesa o despeses objecte de la subvenció i l’acreditació del seu
pagament, podent-se presentar amb la sol·licitud de subvenció o en el termini màxim indicat
en la convocatòria de subvenció.
DOTZENA. RÈGIM SANCIONADOR

1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de
subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.
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2. L’Ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les presents bases.
TRETZENA. PUBLICITAT I CONVOCATÒRIA

1. Les present bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així
com en la seu electrònica de l'ajuntament.

2. La convocatòria de subvencions haurà de publicar-se en la Base de Dades Nacionals de
Subvencions (en avant BDNS) i donar compte al RAISC. Posteriorment, la BDNS en trametrà
l'extracte al Butlletí Oficial de l’Estat per a la seua publicació. Així mateix, es donarà publicitat
de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de la seu electrònica d'aquest ajuntament
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el que
es disposa als articles 239 al 241 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, als articles 118 a 129 del
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, 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 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament
d’Ascó.

