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BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE RIELLS I 

VIABREA AMB L’OBJECTIU DE PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID_19 

1. OBJECTE 

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 

tramitació, concessió i cobrament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament destinades a 

pal·liar els efectes del COVID_19 sobre el teixit econòmic del municipi: comerços, autònoms i 

empreses. 

2. REQUISITS DELS BENEFICIARIS/ÀRIES I FORMA D’ACREDITAR-LOS 

1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que 

hagin hagut d’aturar la seva activitat pel període mínim d’1 mes, sempre que no estiguin 

afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 

La concurrència d’aquest requisit s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

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

Pel que fa a les persones físiques o jurídiques que tinguin contret un deute amb el propi 

Ajuntament de Riells i Viabrea, podran sol·licitar igualment la subvenció, i en el cas de ser 

atorgada, l’import no es farà efectiu si no que es compensarà amb el deute existent per la 

mateixa quantitat. 

 

3. DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 

a. Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat o representant legal. 

b. Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

c. Còpia de la sol·licitud d’expedient de regulació d’ocupació temporal (ERTO) per força 

major Covid19 o bé de la sol·licitud de prestació extraordinària per cessament 

d’activitat dels treballadors autònoms, segons correspongui. 

d. Declaració responsable relativa al període de temps en què l’activitat ha estat tancada.  

e. Número de CCC on fer el pagament de la subvenció. 

4. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Aquests ajuts corresponen a convocatòria única, i el termini de presentació de les sol•licituds 

començarà a la data de la publicació de l’anunci d’aquestes bases al BOP i finalitzarà el dia 31 

de juliol de 2020. 
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Les sol•licituds podran presentar-se per escrit mitjançant instància genèrica o del model 

normalitzat si s’escau, que serà signat per l’interessat/da o pel legal representant de l’entitat. 

Les sol•licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 3, s’hauran de presentar 

obligatòriament de forma telemàtica, tal i com determina l’article 14.2 de la Llei 39/2015,  d'1 

d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, de 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. 

 

5. 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. 

 

6. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  I QUANTIA TOTAL MÀXIM DE LES SUBVENCIONS A 

ATORGAR  

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les 

presents bases reguladores serà de 14.000 euros, recollits en el pressupost municipal vigent. 

Es fixa l’import màxim de la subvenció en 600 euros per activitat, no podent-se atorgar 

subvencions per imports superiors a l’esmentat. 

 

7. IMPORT INDIVIDUALITZAT DE LES SUBVENCIONS 

L’import a concedir a cadascun dels beneficiaris es determinarà segons el següent càlcul: 

 200 euros pel període inicial mínim d’1 mes sense activitat. 

 100 euros per cada període de 15 dies naturals a partir del primer mes de tancament. 

L'import de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, l’import de 600 euros 

i amb el límit de la consignació pressupostària anteriorment fixada, per bé que si s’escau es 

podrà incrementar el crèdit dotat per aquesta subvenció amb un import addicional per fer 

front a totes les sol·licituds. 

 

8. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 

previstes en les presents bases serà directament l’Alcaldia d’aquest Ajuntament. 
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La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 

d’acord amb allò previst a l’article 17.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 

l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones: 

 

 Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde 

 Sra. Yolanda López González, Regidora d’hisenda i promoció econòmica 

 Sra. Montserrat Bertran Roca, Secretària-Interventora  
 

9. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol•licituds presentades dins del 

termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar 

des de la data de tancament del període de presentació de sol•licituds. 

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. 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 

 

10. FORMA DE PAGAMENT 

El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop. 

 

11. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. 

 

12. INFRACCIONS I SANCIONS 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el 

Títol IV del RLGS. 

 

13. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI 

En tot el que no preveuen 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 seu Reglament de desenvolupament, 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 demés legislació concordant. 


