Exp 3480/2020
BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS EN FORMA DE MICROCRÈDITS
DESTINATS A LA PETITA i MITJANA EMPRESA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS AFECTADA PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19

Exposició de motius.

En una situació de pandèmia que, entre altres efectes, ha colpit el teixit econòmic del municipi,
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès vol donar suport i garantir la continuïtat de les activitats
econòmiques i els llocs de treball que, respectivament, duen a terme i mantenen les empreses i persones
treballadores autònomes del municipi, les quals, per haver hagut de tancar obligatòriament, o restringir la
seva activitat, en compliment de la normativa vigent durant la crisi sanitària provocada per la coronavirus
Covid-19, han vist fortament reduïts els seus ingressos, alhora que han tingut i tenen dificultats per a fer
front a les despeses que han d'assumir en l'exercici de la seva activitat, tota la qual cosa, fa que perilli la
continuïtat o supervivència d'aquestes empreses i d'aquests llocs de treball.
Per aquest motiu s'ha previst l'atorgament d'ajuts en la forma de microcrèdits a les empreses i persones
treballadores autònomes locals perquè puguin fer front a despeses diverses, com ara, lloguers,
pagaments de nòmines i altres conceptes.
A tal efecte s'han aprovat les presents bases que contemplen la concessió de microcrèdits destinats a
empreses i persones treballadores autònomes, amb seu social al municipi, amb un tipus d’interès del 0% i
a retornar en un termini màxim de 2 anys.

1. Objectiu.
L'objecte d'aquests microcrèdits s'incardina en una actuació de foment dirigida a donar suport al teixit
empresarial del municipi i ajudar les petites i mitjanes empreses i les persones treballadores
autònomes afectades per la reducció de l'activitat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada
pel coronavirus Covid-19.
Els microcrèdits objecte de la present convocatòria s’atorgaran pel procediment establert per l’article
22, apartat 2, lletra c), de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en
endavant, LGS) fins a l’exhauriment de la partida pressupostària indicada a la base 5.

2. Empreses i/o persones treballadores autònomes beneficiàries, conceptes subvencionables i
documents a presentar
2.1 Empreses i/o persones treballadores autònomes beneficiàries:
- Les persones físiques autònoms que estiguin donats d’alta al Règim especial dels treballadors
per compte propi o autònoms ( RETA) o règim equivalents.

- Les persones jurídiques ja constituïdes, amb independència de la seva forma jurídica, sempre i
quan no tributin per IAE.
- Que exerceixin activitat econòmica, amb local o centre de treball ubicat en el terme municipal a les
Franqueses del Vallès.

Caldrà que les empreses i/o persones treballadores autònomes no tinguin cap deute, ni amb
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, ni amb la Seguretat Social, ni amb l’Agència Tributària
estatal, ni amb la Generalitat de Catalunya (aquest últim terme l’hauran d’acreditar els interessats)
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2.2. Incompatibilitats: per evitar la col·lusió d’interessos (públics i privats), així com garantir
l’objectivitat i la imparcialitat en l’exercici ple de les seves funcions, no es poden presentar aquelles
persones que tinguin responsabilitats a l’administració local si:
-Tenen interès personal en l’assumpte que es tracta, si s’és administrador/a de la societat o entitat
interessada.
2.3 Conceptes subvencionables:
Es podran concedir microcrèdits per cobrir despeses urgents de les quals en depengui la
supervivència del negoci, com poden ser el lloguer del local que ocupa l’empresa o autònom, pagar
nòmines (caldrà acreditar aquests extrems amb la presentació de contracte de lloguer o els
contractes dels treballadors assalariats, i vincular-lo als resultats econòmics de l’autònom/empresa
postpandèmia) i /o altres conceptes relacionats amb l’empresa/autònom. S'exclouen les despeses
financeres.
Els microcrèdits es concediran segons les disponibilitats pressupostàries.
La dotació màxima dels microcrèdits que l'Ajuntament destinarà a cada empresa o persona
treballadora autònoma serà de 5.000,- €. Cada empresa/treballador autònom sol·licitarà l’import que
requereixi fins a un màxim de 5.000,- €.
2.4. Documentació a presentar en la sol·licitud
Persones jurídiques:
-Còpia de l'escriptura de constitució
-Còpia dels estatuts de l’empresa
-Còpia de l’alta de la declaració censal en el cens d’empresaris, professionals i retenidors efectuada a
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària
Persones físiques:
-Còpia de l’alta al RETA
-Còpia del pagament de les 3 darreres quotes d’autònom
-Còpia de l’alta de la declaració censal en el cens d’empresaris, professionals i retenidors efectuada a
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

En el moment de la signatura del conveni caldrà el certificat de titularitat del compte bancari i
autorització de domiciliació bancària de les quotes d’amortització.

3.

Condicions dels microcrèdits.
Les condicions dels microcrèdits són les següents:
Tipus d’interès: 0%.
Carència: No es contempla.
Termini màxim de devolució: 2 anys.
Amortització i quotes: mensuals.

4.

Termini i imports.
Les empreses i persones treballadores autònomes que podran rebre aquests microcrèdits seran
aquelles que presentin la sol·licitud en el termini que s’estableixi a la convocatòria.
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Es concedirà un import màxim de 5.000,- € i un import mínim de 3.000,-€ per persona física o
jurídica fins a exhaurir la disponibilitat pressupostària que l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès destina a tal efecte.
5.

Pressupost.
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès habilitarà en el pressupost de l’exercici 2020 una
partida per a fer front a les despeses associades a aquests microcrèdits amb una dotació de
100.000,- €. La partida pressupostària és la 09.2411.83001 del pressupost municipal.
No podran atorgar-se microcrèdits per valor superior al crèdit consignat a la partida.

6.

Forma i lloc de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament en el Registre general de l’Ajuntament, a
través del tràmit "Sol·licitud de microcrèdits" habilitat en la seu electrònica. La sol·licitud haurà
d’anar acompanyada del formulari normalitzat, que estarà disponible en la pàgina del tràmit, i de
tota la documentació que es preveuen tant a les bases com al formulari normalitzat de sol·licitud.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.
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 l’1 d’octubre i finalitzarà el 31 de desembre de 2020,
excepte que amb data anterior s’hagi exhaurit el pressupost previst.
Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dóna cap dret a l'obtenció
del microcrèdit.

7.

Esmenes i millores de les sol·licituds.
Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si no compleixen els requisits
establerts en aquestes bases, es requerirà a l'empresa sol·licitant perquè, en un termini de 10
dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa,
es considerarà que desisteix de la sol·licitud, amb la prèvia resolució, d'acord amb el que disposa
l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

8.

Resolució.
Vist l'expedient i els informes emesos per la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria s’emetrà la
proposta d’adjudicació i es realitzarà la concessió dels microcrèdits, en el termini màxim d’un
mes mitjançant acord de la Junta de Govern Local, i es procedirà a la signatura del conveni.
Un cop notificada la proposta definitiva d'atorgament del microcrèdit, aquest, es considera
acceptat en el moment que se signi el conveni entre el sol·licitant i l’Ajuntament.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar a partir de l'endemà del dia
de la notificació.

9.

Modificació de les condicions de concessió.
El beneficiari podrà retornar anticipadament l'import pendent i cancel·lar totalment o parcialment
el microcrèdit si ho considera oportú.

10. Procediment de concessió.
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Segons el que disposi la resolució de concessió del micro-crèdit es procedirà a ingressar al
número de compte, que caldrà indicar a la sol·licitud, i, en el moment de la signatura del conveni,
l’empresa haurà de presentar el certificat de titularitat del número de compte i una acceptació de
domiciliació de les quotes d’amortització.
S’atorgaran microcrèdits fins a exhaurir la partida destinada a tal efecte.
Les empreses i persones treballadores autònomes perceptores dels microcrèdits hauran de
començar a retornar l’import del crèdit a partir de la data consignada en el conveni formalitzat per
ambdues parts a l’efecte. Els rebuts d'aquestes quotes es giraran al mateix número de compte
indicat pel sol·licitant en la sol·licitud, d'acord amb el certificat de titularitat i l'acceptació, amb la
signatura del conveni, de la domiciliació de les quotes mensuals.
L’import de les quotes serà el que resulti de dividir la quantitat concedida per 24, que són els
mesos durant els quals cal anar fent el retorn.
11. Obligacions i compromisos de les persones beneficiaries.
Les empreses i/o persones treballadores autònomes beneficiàries hauran de:
a) Trobar-se desenvolupant l'activitat per a la qual han sol·licitat el microcrèdit en el moment del
seu atorgament.
b) Justificar davant l’òrgan concedent, si escau, el compliment dels requisits i condicions, així
com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi
de microcrèdit.
c) Conservar la documentació que acrediti que l’import concedit s’ha utilitzat per cobrir despeses
pròpies de l’empresa/autònom que l'ha sol·licitat i no per a altres conceptes.
d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, si escau, així
com qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control
competents.
e) Retornar els microcrèdits en el termini de 2 anys i en quotes mensuals, d'acord amb les
condicions fixades en la resolució d'atorgament i/o en el conveni. El conveni conté les clàusules
de compromisos mutus i indicarà la quantia del préstec a concedir, la periodicitat de les
amortitzacions, la forma de supervisió i seguiment per part de l'Ajuntament de Les Franqueses
del Vallès, les condicions temporals de retorn del microcrèdit concedit i les subjeccions legals a
què es deuen les persones signatàries.
En qualsevol cas, el procediment de reintegrament dels microcrèdits atorgats, d'acord amb el que
disposa l'esmentada LGS, es regularà per les disposicions generals sobre procediment
administratiu establertes en la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, amb les especificacions contingudes en l'article 42 i següents
de la reiterada LGS i de l'article 94 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament General de subvencions.
Així mateix, de conformitat amb l'article 38 de la LGS l’empresa o persona autònoma beneficiària
haurà de retornar íntegrament o parcialment l'import atorgat.
El període d’ingrés d'aquests imports en via voluntària serà l'establert a l'article 62 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria. Si no s'ingressessin dins aquest període es
procedirà per la via de compensació o de constrenyiment d'acord amb el Reglament general de
recaptació.
Quan la persona beneficiària sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris qui en
sigui administrador/a.
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12. Incompliment i reintegrament
En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el corresponent acte
d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al reintegrament de subvencions
previstes en la LGS, i en el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol i en les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès.
L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès exigirà, per la via de constrenyiment, el
reintegrament total o parcial dels ajuts davant l’incompliment de les obligacions fixades en les
bases de la convocatòria per a la concessió de microcrèdits, en la resolució d’atorgament o en el
conveni regulador, i procedirà contra els béns i drets dels beneficiaris d’acord amb el que disposa
l’article 38 de la LGS.
13. Aplicació supletòria.
En tot allò no previst en aquestes bases, són d’aplicació la LGS, el Reglament de
desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, les bases d’execució del
pressupost de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i la resta de dret administratiu i privat.
14.

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.

15.

Protecció de dades.
La presentació de la sol·licitud comportarà el consentiment al tractament de les dades de
caràcter personal necessàries per participar en la present convocatòria
a) Responsable del tractament: Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
b) Legitimació: Consentiment de la persona interessada i missió realitzada en interès públic.
c) Destinataris: No es cediran les dades personals a tercers, excepte en els casos previstos per
la llei.
d) Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les seves dades i la limitació, o oposició al seu tractament, mitjançant la remissió
d’un escrit adreçat al Delegat de Protecció de Dades, o bé per mitjans electrònics, en
www.lesfranqueses.cat, o bé presencialment, o per correu convencional a l’adreça següent:
Carretera de Ribes 2, 08520 Les Franqueses del Vallès

16.

Publicació dels microcrèdits.
L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès donarà publicitat dels microcrèdits concedits,
mitjançant publicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) del Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública, segons les previsions establertes en l'article 18 de la LGS.
La publicitat d’aquestes bases i la convocatòria es dura a terme mitjançant publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona per part de la Base de Dades Nacional de Subvencions, la
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inserció d'un anunci en el tauler d'anuncis de la Corporació i mitjançant la publicació d’una notícia
a la web municipal.
Les Franqueses del Vallès, 3 d’agost de 2020.
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