
 
 

 
 

 
 

ANUNCI 
 

 
 

Que per Decret de l’Alcaldia 2021DECR000042, de data 9 d’abril de 2021, s’aprova la convocatòria 

mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions als 

titulars d’activitats econòmiques que hagin vist reduïda la seva facturació des de l’1 de juliol de 2020 

al 31 de desembre de 2020 en més d’un 25% provocat per les mesures adoptades pel PROCICAT 

per prevenir la propagació de la pandèmia, en el marc de les Bases reguladores aprovades pel Ple 

de la Corporació en la sessió ordinària de 26 de febrer de 2021 i es publica l’acord de convocatòria i 

les bases esmentades per a general coneixement. 

 
 
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM 

DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE S'HAN VIST 

AFECTADES PER LA CRISI DEL COVID-19 (X2021000052) 

 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

Vist que el Ple de la Corporació en la sessió ordinària de 26 de febrer de 2021 va aprovar les bases 

de subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja per la concessió de subvencions als titulars 

d’activitats econòmiques que hagin vist reduïda la seva facturació des de l’1 de juliol de 2020 al 31 

de desembre de 2020 en més d’un 25% provocat per les mesures adoptades pel PROCICAT per 

prevenir la propagació de la pandèmia, amb expedient número X2021000052. 

 

Vist que l’Anunci de les bases aprovades han estat publicades al Butlletí oficial de la província, al 

Tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) i a la web de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja durant un 

termini de 20 dies hàbils.  

 

Vist que no es van presentar al·legacions contra les bases de concessió de subvencions als titulars 

d’activitats econòmiques que hagin vist reduïda la seva facturació des de l’1 de juliol de 2020 al 31 

de desembre de 2020 en més d’un 25% provocat per les mesures adoptades pel PROCICAT per 

prevenir la propagació de la pandèmia. 

 

Vist que l’import destinat a les subvencions als titulars d’activitats econòmiques que hagin vist 

reduïda la seva facturació des de l’1 de juliol de 2020 al 31 de desembre de 2020 en més d’un 25% 

provocat per les mesures adoptades pel PROCICAT per prevenir la propagació de la pandèmia per 

l’any 2021 és de 8.870,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 550 338 480007 

subvencions COVID 19  del Pressupost Municipal vigent. 

 

Vist que la convocatòria és del tenor literal següent:  

 



 
 

 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

COMPETITIVA, ADREÇADA A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE HAGIN VIST REDUÏDA 

LA SEVA FACTURACIÓ DES DE L’1 DE JULIOL DE 2020 AL 31 DE DESEMBRE DE 2020 EN 

MÉS D’UN 25% PROVOCAT PER LES MESURES ADOPTADES PEL PROCICAT PER 

PREVENIR LA PROPAGACIÓ DE LA PANDÈMIA 

 

1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 

 

Per acord del Ple de data de 26 de febrer de 2021, es va aprovar les bases de subvencions de 

l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja per la concessió de subvencions als titulars d’activitats 

econòmiques que hagin vist reduïda la seva facturació des de l’1 de juliol de 2020 al 31 de 

desembre de 2020 en més d’un 25% provocat per les mesures adoptades pel PROCICAT per 

prevenir la propagació de la pandèmia. : 

 

 Concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja per recolzar 

aquelles empreses que s’han vist afectades de forma directa o indirecta per les mesures de 

tancament, modificació d’horaris o prestació de servei arran de les mesures anunciades pel 

PROCICAT. 

 

 Contribuir, des de l’administració local, a garantir la seva continuïtat. 

 
 Subvencions adreçades a les persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat 

domiciliada a Sant Quirze Safaja. 

 

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província en data 

8 de març de 2021 i amb CVE 202110021465. 

 

 

2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 

 

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 20201 per a la concessió de les subvencions 

objecte de la present convocatòria serà de de 8.870,00 euros i anirà a càrrec de les aplicacions: 

 

 550 338 480007 Subvencions COVID 19 

 

La quantia de la subvenció atorgada serà variable segons la baixada dels ingressos de la recaptació 

ordinària des de l’1 de juliol de 2020 a 31 de desembre de 2020. 

 

 400 euros per aquells que han vist reduïda la seva facturació en aquest període entre un 25 

i un 49% 

 700 euros per aquells que han vist reduïda la seva facturació en aquest període en un 50% 

o més. 

 

 

 

3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions 



 
 

 
 

 

3.1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes/activitats que 

tinguin com a objectiu: 

 

 Aquelles activitats econòmiques que hagin vist reduïda la seva facturació des de l’1 de juliol 

de 2020 al 31 de desembre de 2020 en més d’un 25% provocat per les mesures adoptades 

pel PROCICAT per prevenir la propagació de la pandèmia. 

. 

3.2.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 

despesa de l’activitat que s’ha hagut de fer durant aquest període, com ara subministraments de 

llum, aigua, gas, lloguers, salaris i seguretat social (quota autònoms i seguretat social al 

treballadors), quotes de préstecs i impostos.  

 

 

4.- Procediment de concessió 

 

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 

concurrència competitiva. 

 

 

5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

 

5.1.- Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques (en 

endavant empresa) titulars d’una activitat domiciliada a Sant Quirze Safaja. Cal estar donat d’alta al 

RETA o a les Mútues alternatives de la Seguretat Social des de l’1 de gener de 2020 

 

És necessari haver vist reduïts els ingressos en més d’un 25% de la seva recaptació ordinària des 

de l’1 de juliol de 2020 al 31 de desembre de 2020. Aquesta davallada de la facturació ha de venir 

directament relacionada amb les mesures per evitar la propagació del COVID i segons les mesures 

anunciades pel PROCICAT. 

 

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclouen 

les bases i la presentació de la documentació acreditativa quan així es sol·liciti.  

 

5.2.- Els beneficiaris no poden estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni ser deutors per cap concepte de la 

hisenda municipal, de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com 

de les obligacions davant la Seguretat Social.  

 

5.3.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 

 

 

6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud 

 



 
 

 
 

6.1 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, i es presentarà telemàticament a través 

de la seu electrònica d’aquest ajuntament. La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta 

l'exclusió de l'aspirant.  

 

6.2. Les empreses o autònoms que no s’haguessin creat al mes de juliol de 2019, als efectes de 

comparar la xifra de negocis, hauran d’acreditar que hagin estat creades abans del gener de 2020.  

 

6.3. A la instància de sol·licitud s’haurà d'adjuntar la següent documentació:  

 

 Document específic de sol·licitud  

 Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant.  

 En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.  

 Alta IAE de l’activitat que ha cessat l’activitat a causa de la crisi del COVID-19.  

 Còpia del rebut de pagament de la quota d’autònoms o de la mútua alternativa en el cas 

dels professionals que hi estiguin acollits corresponent al mes de juny de 2020.  

 En el cas de les persones jurídiques, aportar l’import de la facturació del segon semestre de 

2020 i la del segon semestre de 2019.  

 Declaració responsable (Annex 1) segons la qual: 

o Ha vist reduïts els ingressos en més d’un 25% de la seva recaptació ordinària des de l’1 

de juliol de 2020 al 31 de desembre de 2020. Aquesta davallada de la facturació ha de 

venir directament relacionada amb les mesures per evitar la propagació del COVID i 

segons les mesures anunciades pel PROCICAT. 

o No té altres ingressos provinents de lloguers, retribucions per compte aliena o de tipus 

financer, comprometent-se en aquesta declaració responsable a aportar, quan l’hagin 

presentada, del model 100, impost de renda de les persones físiques o del model 200, 

impost de societats del 2019; els quals en la seva totalitat en un mes no superi la 

quantia de l’ajut que opta a demanar, en 400 o 700 euros.  

o Compleix els requisits establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions 

o Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la 

Tresoreria de la Seguretat Social, només amb l’excepció del cas que s’hagi sol·licitat 

una moratòria en el pagament donada la crisi del Covid19 i que a autoritza 

expressament a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja a realitzar les consultes escaients 

en aquests organismes per acreditar que s’està al corrent de pagament en les fases del 

procediment que ho requereixin. 

o 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. 

o Justificació de la despesa vinculada a l’activitat en el període de l’1 de juliol de 2020 al 

31 de desembre de 2020 (Annex 2) 



 
 

 
 

o Formulari de domiciliació bancària en el cas que per primera vegada rebi una 

subvenció de l’Ajuntament o que necessiti modificar les dades ja existents.  

o Documentació que acrediti l’ajornament del pagament d’impostos o seguretat social 

degut al COVID, si s’escau  

 

6.4. 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.  

 

6.5. Que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les 

dades declarades i la tinença de la corresponent documentació  

 

6.6  La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la 

persona sol·licitant de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les 

responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. 

. 

 

7.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 DIES HÀBILS que començaran a comptar a 

partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i en tot cas finalitzarà el 21 

de maig de 2021. Aquesta convocatòria serà única. 

 

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, hauran de presentar-se  

telemàticament a través de la seu electrònica d’aquest ajuntament i mitjançant el corresponent 

model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel  legal representant de l’entitat en el cas 

de presentació presencial. 

 

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 6, podrà 

trobar-se a la seu electrònica del web municipal o, en el cas de tràmits que es puguin realitzar de 

manera presencial, físicament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Quirze 

Safaja. 

 

FORMES DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 

 

Telemàticament a: 

 

L’Apartat de Serveis / Atenció Ciutadana de la Web municipal www.santquirzesafaja.esCaldrà 

escollir el tràmit corresponent, Instància genèrica i iniciar la tramitació,  emplenar el formulari web i 

adjuntar la documentació que s’indiqui degudament complimentada. 

 

Per fer tràmits telemàticament cal que us identifiqueu digitalment. Podeu consultar els certificats 

digitals admesos en l'apartat "Identitat digital"del web municipal.  

 

http://www.santquirzesafaja.es/
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/informacio-legal/identitat-digital/


 
 

 
 

També poden presentar-se les sol·licituds en qualsevol de les altres formes establertes a l'article 16 

de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

 

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes 

que la regulen.  

 

8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

 

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 del dia següent a 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. 

 

 

9.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 

 

9.1. L’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les sol·licituds presentades 

és l’Alcaldia.  

 

9.2. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a l’Alcaldia. L’instructor 

realitzarà d’ofici quantes actuacions consideri necessàries per a la determinació, coneixement i 

comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de resolució.  

 

9.3.  Les activitats d’instrucció comprendran:  

 

 Petició de tots aquells informes que es considerin necessaris per resoldre o exigits per les 

normes que regulen la subvenció.  

 Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada d’acord amb els criteris i formes 

establerts en la norma reguladora de la subvenció o, si s’escau, en la convocatòria.  

 

9.4.  L’òrgan instructor elevarà informe de concessió a l’òrgan competent per resoldre.  

 

 

 

10.-  Termini de resolució i de notificació  

 

10.1  El termini màxim per dictar i notificar la resolució de les subvencions serà dos mesos a 

comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds de 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. 

 

 

11.- Règim de recursos 

 



 
 

 
 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar 

recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva 

notificació. 

 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 

que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 

 

 

12.- Criteris d’atorgament de la subvenció 

 

12.1   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.  

.  

 

13.- Termini de justificació 

 

13.1  S’entendrà justificada la subvenció amb l’aportació dels justificants de despesa per un import 

igual o superior a la quantitat de subvenció atorgada, i amb tota la documentació requerida (Annex 

2).  

 

13.2  Una vegada atorgada la subvenció, i fetes les comprovacions pertinents, es tramitarà el 

pagament del 100% de la subvenció concedida als beneficiaris. L’acceptació de la subvenció 

atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud.  

 

13.3   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.  

 

13.4 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.  

 

 

14.- Revocació 

 

14.1. Seran motiu de revocació total o parcial de la subvenció:  

 

 Quan la despesa no s’hagi produït en la forma prevista, quan es donin alteracions de les 

condicions que van determinar la seva concessió o quan s'incorre en alguna de les causes 

que s’especifica a l’article 37 de la Llei General de Subvencions.  

 Per l'incompliment de les condicions i obligacions imposades als beneficiaris d'acord amb el 

que es disposa en aquestes bases.  

 Per renúncia expressa del beneficiari. La renúncia ha de ser prèvia al cobrament de la 

subvenció. En cas contrari, ha de fer el reintegrament de les quantitats percebudes.  



 
 

 
 

 El no compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de conservació 

de documents. 

  La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per 

part de l’òrgan municipal que gestiona la subvenció. 

 

14.2. En cas de manca de justificació o de concurrència de les causes de reintegrament previstes a 

la normativa aplicables es produirà la pèrdua del dret total o parcial de la subvenció atorgada i podrà 

ser motiu de revocació de conformitat i amb el procediment establert a la normativa d'aplicació.  

 

14.3. L'Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes pel beneficiari 

juntament amb l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció i fins a la data en 

què s'acordi la procedència del reintegrament.  

 

 

15.- Mitjans de notificació i publicació 

 

15.1    Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats 

en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a 

l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

 

15.2   Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 

indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el / la beneficiari / ària, la quantitat 

concedida, la finalitat de la subvenció, conforme es vagin publicant en el Sistema Nacional de 

Publicitat de subvencions, a través del seu enviament a la base de dades nacional de Subvencions. 

 

15.3 Així mateix, es publicaran, segons el seu import: 

 

 Inferiors a 3.000 € al tauler d'anuncis corporatiu i a la web municipal. 

 

 

16.- Protecció de dades de caràcter personal 

 

16.1   D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran 

tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació i control de les subvencions 

sol·licitades en el marc d'aquestes bases. 

 

16.2  D'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, les dades dels beneficiaris de les subvencions es publicaran al 

portal de la transparència de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja.  

 

 

17.- Règim jurídic 

 



 
 

 
 

17.1  En tot el no previst expressament en aquestes bases, són d'aplicació 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 

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, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del 'Sector Públic, i altra legislació 

concordant.  

 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament de 

Desenvolupament 

 Bases d'Execució del Pressupost General 2021 

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques 

 Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del 'Sector Públic 

 

L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, essent l’alcaldessa l’òrgan 

competent  per a la  seva aprovació d’acord amb el que disposa l’article 21 de la  Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

Per tot això, d’acord amb els antecedents de fet i de dret exposats, vist el contingut de l’expedient de 

referència i en exercici de les competències delegades per l’alcaldia s’adopta el següent 

 

ACORD: 

 

PRIMER. APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a 

l’atorgament de subvencions adreçades a les activitats econòmiques que hagin vist reduïda la seva 

facturació des de l’1 de juliol de 2020 al 31 de desembre de 2020 en més d’un 25% provocat per les 

mesures adoptades pel PROCICAT. 

 

SEGON.- El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 DIES HÀBILS que començaran a 

comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i en tot cas 

finalitzarà el 21 de maig de 2021. 

 

TERCER.-Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 2021 550 338 480007 Subvencions COVID 19 del Pressupost Municipal vigent 

 

QUART.- Trametre la present convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions als 

efectes de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 

 

CINQUÈ.-Publicar el present acord de convocatòria i les bases esmentades al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de 



 
 

 
 

l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, 

així com a la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement. 

 

SISÈ. – Donar trasllat del present acord a l’Àrea d’Intervenció i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 

 

Ho mana i signa l’Alcaldessa_Presidenta Sra. Anna Guixà i Fisas a Sant Quirze Safaja, nou d’abril 

de dos mil vint-i-u. En dona fe el secretari. 

 

Sant Quirze Safaja, 9 d’abril de 2021 

 

L’Alcaldessa- Presidenta, 
 
Anna Guixà i Fisas 


