BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A
LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS ARRAN DE LA CRISI
DE LA COVID-19 I LA SEVA CONVOCATÒRIA

Primera. Objecte
L’objecte de les presents bases és establir el procediment de concessió d’aquestes subvencions
i obrir convocatòria per tal que els beneficiaris pugin sol·licitar-les, amb l’objectiu de fomentar
l’activitat del teixit empresarial municipal tenint en compte les actuacions que s’han dut a
terme per mantenir l’activitat per aquelles empreses que han patit una reducció dràstica i
involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

Segona. Persones beneficiàries
Tindran dret a sol·licitar la subvenció totes aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin
l’activitat empresarial al municipi de les Franqueses del Vallès. En concret poden sol·licitar-la
autònoms, empreses i professionals que han patit una reducció dràstica i involuntària de la
seva facturació com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.
Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.

Tercera. Requisits per sol·licitar la subvenció
Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han de complir el requisits següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament
que fomenta la concessió de la subvenció.
b) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès i l’Agència Tributària, i de les obligacions davant Seguretat
Social.
c) No ser deutor per cap concepte de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
d) 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 (BOE núm.
276, de 18.11.2003).
e) No ser administració publica, ni organisme públic, ni societat mercantil pública ni, en el
cas de que sigui una societat mercantil privada, que la majoria del seu capital social ni
la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o
nomenats per un ens públic.
f) No haver estat sancionat, 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 per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat

g)

h)

i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)

sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats
requerides per aquest concepte.
Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles
90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de
31.12.2002).
Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i,
amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral entre homes i dones.
Estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions, la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió de la
subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que s’estableixin per part de l’Ajuntament,
així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació i control.
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable i en
aquestes bases específiques.
Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de la subvenció.
Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Quarta. Projectes subvencionables
Els projectes subvencionables són els següents:
1. Manteniment dels locals comercial, de serveis i centres de treball amb activitat
empresarials. Les despeses de manteniment ocasionades arran de la crisi s’han
mantingut mentre que els ingressos han disminuït dràsticament. La finalitat d’aquest
projecte, entre d’altres, és que no s’incrementi el nombre de locals comercials i espais
de serveis buits.
2. Foment de noves activitats, nous serveis, noves formes de fer, i les inversions
realitzades per a dur-les a terme: venda on-line, noves tecnologies, serveis a domicili,
etc.
3. Adequació de locals i centres de treball per a millorar la seguretat sanitària de les
persones que hi treballen i clients, i les inversions necessàries per a dur-les a terme.
4. Qualsevol altra activitat, servei o inversió que doni resposta a l’objecte de la
convocatòria
El període subvencionable dels projectés és a partir de l’14 de març a 31 de juliol de 2020.
En cap cas en consideraran despeses subvencionables:
-

L’IVA suportat quan aquest sigui deduïble.
Les despeses que no estiguin directament relacionades amb l’activitat subvencionada.

Cinquena. Criteris i puntuació d’atorgament
La subvenció s’atorgarà d’acord amb els criteris objectius determinats en les presents bases:
a. L’establiment ha hagut de cessar la seva activitat a conseqüència dels efectes del Reial
Decret 465/2020, de 14 març que modifica l’article 10 de Reial decret 463/2020, de 14
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 ....................................................................................20 punts
b. En cas que l’establiment no hagi hagut de cessar la seva activitat a conseqüència del Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, es tindrà en compte el percentatge de disminució de la
facturació acreditada amb la comparació a la facturació del mes de març de 2020 amb la
del mes de març de 2019. Si l’empresa és de nova creació i te menys d’un any de
funcionament, aquest percentatge es calcularà en relació a la mitjana mensual des del
mes d’alta fins al mes de febrer de 2020.
Disminució de la facturació entre un 75% i un 100% i no s’ha presentat un Expedient de
Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) ..................................................................20 punts
Disminució de la facturació entre un 75% i un 100% i s’ha presentat un Expedient de
Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) ..................................................................15 punts
Disminució de la facturació entre un 50% i un 74% i no s’ha presentat un Expedient de
Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) ..................................................................13 punts
Disminució de la facturació entre un 50% i un 74% i s’ha presentat un Expedient de
Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) ..................................................................10 punts
Disminució de la facturació entre un 25% i un 49% i no s’ha presentat un Expedient de
Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) ....................................................................6 punts
Disminució de la facturació entre un 25% i un 49% i s’ha presentat un Expedient de
Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) ....................................................................5 punts
c. Haver de fer front a pagaments de lloguer o despeses financeres de locals comercials, de
serveis o d’activitats empresarials durant la durada de l’estat d’alarma. Aquest criteri
s’acreditarà amb la presentació dels rebuts efectivament pagats dels mesos durant els
quals hi ha hagut decret d’estat d’alarma...............................................................20 punts
d. Inversions per a noves activitats, serveis, productes o noves formes de fer. Aquest criteri
s’acreditarà amb factures i rebuts de la inversió realitzada i memòria de l’actuació
realitzada .................................................................................................................10 punts
e. Inversions realitzades per a l’adequació del local i centres de treball per millorar la
seguretat sanitària...................................................................................................10 punts

Sisena. Quantia de la subvenció
Línia 1: Subvenció a lloguer per a activitats no essencials d’acord amb el Reial Decret
463/2020, de 14 de març:
La quantia de la subvenció serà una única quantitat segons la suma de la puntuació assolida en
aplicació dels apartats a, b i c de la Base cinquena.
Puntuacions de a 40 punts: 1200 euros
Puntuacions de 33 o 35 punts: 1000 euros
Puntuacions de 26 o 30 punts: 750 euros
Puntuació de 25 punts: 450 euros

L’import d’aquest línia mai podrà superar a l’import de lloguer o despeses financeres de locals
pagades entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020.

Línia 2: Subvenció per l’adequació del local a la nova normalitat:
La quantia de la subvenció serà del 50% de les despeses justificades amb un import màxim
segons la suma de la puntuació assolida en aplicació dels apartats a, b, d i e de la Base
cinquena.
Puntuacions de més de 26 punts: 750 euros
Puntuacions de 23 a 25 punts: 600 euros
Puntuacions de 16 a 22 punts: 450 euros
Puntuacions de 15 punts: 300 euros
Setena. Termini de sol·licitud
Un cop la convocatòria hagin estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per
part de la Base de Dades Nacional de Subvencions, d'acord amb el procediment establert al
text consolidat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el termini de
presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 24 d’agost i finalitzarà el 31 de desembre de 2020,
excepte que amb data anterior s’hagi exhaurit el pressupost previst.
Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si la sol·licitud no reuneix els
requisits que estableixen aquestes bases reguladores, s’atorgarà un període de 10 dies hàbils
per esmenar la documentació requerida i aportar els documents perceptius, amb
l’advertiment que si no ho fa es considerarà que es desisteix de la seva petició, d’acord amb
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Vuitena. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquesta subvenció és el de concurrència no competitiva amb la
modalitat de concessió directa prevista a l’article 28 de la Llei general de subvencions i es resol
fins a exhaurir el crèdit disponible.
L’aprovació d’aquestes bases, la seva convocatòria i la corresponent resolució correspon a la
Junta de Govern Local. La instrucció del procediment correspon a l’Àrea de Dinamització
Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats d’aquest ajuntament.

Novena. Sol·licituds i documentació
La sol·licitud es presentarà de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
de les Franqueses (www.lesfranqueses.cat).
Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d’un certificat digital qualificat
com a vàlid i vigent.

La falsedat en qualsevol dada de la sol·licitud o document que l’acompanyi, deixarà sense
efecte aquest tràmit, des del moment en què es conegui i en conseqüència, comportarà la
inadmissió i denegació de la sol·licitud de subvenció, sense perjudici que puguin ser causa de
revocació si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
La sol·licitud de la subvenció implica l’acceptació de les bases reguladores.
La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud és la següent:
-

-

-

-

Alta IAE – model 036 o 37.
Últim rebut d’autònoms pagat.
Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les
administracions públiques.
Declaració de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d’estar al corrent de les
obligacions amb Seguretat Social i de no tenir deutes de cap tipus amb l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès.
Rebuts de lloguer o despeses financeres pagats durant l’estat d’alarma.
Declaració jurada de no haver presentat un Expedient de Regulació Temporal
d’Ocupació durant aquest l’any 2020.
Factures i rebuts de les inversions realitzades.
Memòria del projecte/activitat/actuació/mesures objecte de subvenció.
Declaració responsable en què hi consti que no s’han rebut altres subvencions amb la
mateixa finalitat, i en cas d’haver-les rebut la declaració de responsable haurà d’indicar
procedència d’aquestes subvencions i imports.
Full de domiciliació bancària en què hi constin les dades bancàries de compte on es
transferirà la subvenció en què hi figuri el titular de compte bancari i les dades
bancàries complertes del beneficiari.
Documentació acreditativa dels ingressos i les despeses (només en el cas que l’activitat
no s’hagi vist afectada pel tancament obligatori del seu establiment d’acord amb allò
disposat al Reial Decret 465/2020, de 14 març que modifica l’article 10 de Reial decret
463/2020, de 14 març):
Empresaris i professionals en estimació objectiva (Mòduls):
• Llibre d’ingressos i despeses (març 2020 i març 2019)
• Declaració de renda 2019– apartat activitats econòmiques realitzades i
rendiments obtinguts (pàg.5)
Empresaris i professionals en Estimació Directa:
• Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer
trimestre 2019.
• Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer
trimestre 2020.
• Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
• Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.
Resta d’empresaris:
• Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
• Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.
• Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari
d’ingressos i despeses, del període justificat (març 2020 i març 2019 o període
equivalent).

Desena. Dotació pressupostària
Aquestes bases estaran condicionades a l’aprovació de l’aplicació pressupostària corresponent
per aquest any 2020. El present programa de subvencions està finançat totalment per fons
propis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
La quantia total màxima de la subvenció al lloguer per activitats no essencials a atorgar és de
100.000 euros.
La quantia total màxima de la subvenció per a l’adequació del local a la nova normalitat a
atorgar és de 50.000 euros.

Onzena. Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD),
les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb els principis de seguretat i
confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
Dotzena. Resolució, notificació i recursos
El termini màxim per notificar i emetre resolució és de 3 mesos comptat des de l’endemà de la
data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense notificació de la
resolució del procediment tramitat, la sol·licitud s’entendrà desestimada.
La resolució ha de ser motivada degudament i ha d’incloure com a mínim, la identificació de la
persona sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i l’import subvencionat.

Tretzena. Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per la persona beneficiària pel sol fet de
presentar la documentació justificativa, sense necessitat de supeditar aquesta acceptació a la
publicació de l’acord de concessió.

Catorzena. Termini i forma de justificació
La documentació presentada d’acord amb el detall de la base novena d’aquestes bases, tindrà
a tots els efectes, el caràcter de documentació justificativa per tal de poder rebre les
subvencions concedides d’acord amb les prescripcions establertes.

Quinzena. Pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins del
termini establert de la documentació establerta en el punt setè d’aquestes bases.

Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancària al compte bancari indicat per
l'empresa o entitat.

Setzena. Incompatibilitats
Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra subvenció, prestació, subsidi, o
subvenció, destinada a aquesta mateixa finalitat, concedit/da per l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions,
prestacions i ingressos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens
públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal o de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.
El conjunt d’aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les actuacions
subvencionades.

Dissetena. Modificació i nul·litat
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es reserva el dret de demanar informació
complementària no prevista en aquestes bases, així com d’acord amb la normativa vigent, de
revocar, modificar o anul·lar les subvencions i ajuts concedits per alteració substancial de les
condicions que han modificat el seu atorgament.

Divuitena. Causes de reintegrament
Quan com a causa de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu
d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, l’empresa o persona beneficiària estarà obligada a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligada al reintegrament, l’empresa o persona beneficiària que hagi
percebut la subvenció falsejant les condicions exigides, amagant o ometent aquelles que
haguessin impedit la seva concessió, per incompliment total o parcial de l’objecte de l’activitat,
per incompliment de l’obligació de justificació en els terminis establerts, per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la Llei General de Subvencions.

Dinovena. Normativa d’aplicació
En tot el que no preveu expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la indicada Llei i les Bases d’execució del Pressupost General, la Llei 39/2015,
d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i altra
legislació concordant.

