Expedient 230/2020
“MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT A PERSONES ATURADES O AUTÒNOMS PER
CESSAMENT O REDUCCIÓ D’ACTIVITAT A CONSEQÜÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA
DECRETAT PER LA CRISI DEL COVID-19
1. OBJECTE
L’objecte de les presents bases es regular el procediment de concessió d’ajuts
extraordinaris per part de l’Ajuntament de Torrefarrera en règim de procediment de
concessió directa, a les famílies afectades laboralment pel COVID19 i als treballadors
autònoms que han hagut de tancar el comerç local i/o han cessat l’activitat.
2. RÈGIM JURÍDIC
Constitueix el règim jurídic aplicable:
-La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006.
-El 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.
-La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
-La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
-La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
-El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
-La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
-El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.
-I la resta de la normativa aplicable.
3. BENEFICIARIS I REQUISITS PER ACCEDIR A LA SUBVENCIÓ

Podran ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts les persones físiques i les persones
jurídiques que compleixin els següents requisits:
1.1

Requisits específics

-

Persona física en situació d’ atur

Exercir la seva activitat comercial o industrial al municipi de Torrefarrera, en
règim especial de treballadors autònoms, o bé estar-hi empadronat el titular de dita
activitat.
Haver cessat totalment l’activitat o bé haver-se acollit a un ERTO més del 50%
de la plantilla, a interpretar sota un criteri ponderat per part de l’Ajuntament, dins del
període comprès entre el 14 de març i el 30 d’abril de 2020.
No ser titular de més de dues propietats urbanes no afectes a l’activitat
empresarial o comercial, entenent com a única propietat un habitatge amb els seus
elements annexes.
1.2.

Requisits generals

Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat, la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torrefarrera, així com en les obligacions
davant la Seguretat Social. Pel que fa a les taxes municipals, l’obligació s’estén a tots els
membres de l’habitatge del sol·licitant.
No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions.
No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de
la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació,
suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o
delictes urbanístics.
No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades
insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat que en aquest
hagi adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat
inhabilitades d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi
conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
No haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarades culpables,
a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.
-

No estar incursa la persona física, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30

de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, de
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que
estableixin aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes
matèries.
4. MODALITAT DE LA PRESTACIÓ I IMPORTS DE LA SUBVENCIÓ
Aquestes prestacions són de pagament únic i en concepte de subvencions directes, a
l’empara de l’article 22.2.c Llei 38/2003, General de Subvencions, i són compatibles
amb altres prestacions, ordinàries o extraordinàries, reconegudes per aquest mateix
Ajuntament o qualsevol altra administració autonòmica, estatal i/o municipal, a
excepció feta d’aquelles en què així s’indiqui expressament.
A) Subvenció de suport social a famílies afectades laboralment pel COVID (300 €
per sol·licitud)
Caldrà aportar informe de vida laboral actualitzat, resolució del SEPE (Servei Públic
Estatal. En cas de no disposar de resolució, s’haurà d’aportar justificant de l’ingrés de
l’ajut del SEPE) i llibre de Família.
A. Famílies amb almenys un fill menor i els 2 progenitors en atur (300€)
i. Que almenys un dels progenitors hagi perdut la feina entre el 12 de març
de 2020 i el 30 de maig, o un si és l’únic/a que treballava durant l’any
2020.
ii. Estar els 2 progenitors empadronats a Torrefarrera el 31 de desembre de
2019.
B. Família monoparental en atur amb almenys un fill menor (300€)
i. Que hagi perdut la feia entre el 12 de març de 2020 i el 30 d’abril.
ii. Estar el/la progenitor/a empadronat/da a Torrefarrera el 31 de
desembre de 2019.

B) Subvenció per assegurar ingressos mínims a treballadors autònoms que han
hagut de tancar l’establiment obert al públic referent a les activitats descrites
en el següent paràgraf (400 € per sol·licitud)

Caldrà presentar la baixa de l’activitat de l’establiment obert al públic destinat a
alimentació, farmàcia, serveis de benestar (òptica, podologia, odontologia,
fisioteràpia osteopatia, homeopatia), productes de neteja, perruqueria i estètica,
vestit, calçat, merceria, llibreria i papereria, restauració i bars.
a) Almenys haver hagut de tancar una setmana entre el 12 de març de
2020 i el 30 d’abril
b) Estar d’alta el dia 12 de març de 2020 i haver rebut almenys l’ajuda per
cessament d’activitat de la Generalitat de Catalunya o de la Seguretat
Social, adjuntant la corresponent resolució de l’atorgament de l’ajut o
justificant de l’ingrés bancari.
c) Ajuda incompatible amb la subvenció per assegurar ingressos mínims a
treballadors autònoms que han cessat l’activitat
d) Si hi ha més d’una persona titular d’una activitat comercial que hagi
tancat, només una es pot acollir a aquesta línia, i la resta a la dels
treballadors autònoms que han cessat l’activitat.
C) Subvenció per assegurar ingressos mínims a treballadors autònoms que han
cessat l’activitat (200 € per sol·licitud)
a) Haver cessat l’activitat o almenys haver tancat una setmana entre el 12
de març de 2020 i el 30 d’abril.
b) Estar el/la persona sol·licitant empadronat/da a Torrefarrera el 31 de
desembre de 2019.
c) Condició: estar d’alta al RETA el dia 12 de març de 2020
d) Haver rebut almenys l’ajuda per cessament d’activitat de la Generalitat
de Catalunya o de la Seguretat Social, adjuntant la corresponent
resolució.
e) Aquesta subvenció és incompatible amb Subvencions per assegurar
ingressos mínims a treballadors autònoms que han hagut de tancar el
comerç local.
5. PRESENTACIÓ, FORMA ,TRAMITACIÓ I TERMINI DE LA SOL·LICITUD
La sol·licitud s'ha de formalitzar emplenant el model normalitzat (Annex I) de petició
degudament signat per l’autònom persona física i ha d’anar acompanyada dels
següents documents:
• Fotocopia del DNI
• Declaració responsable

• Certificats d ‘estar al corrent amb la Seguretat Social, obligacions tributàries de
la Generalitat de Catalunya i de l’Estat.
• Autorització per comprovar les dades sol·licitades i/o aportades
• Alta al RETA en cas de ser treballador autònom
• Informe de la vida laboral actualitzat
• La documentació requerida en el punt 4rt de cada cas.
La presentació de la sol·licitud faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment
la veracitat de les dades declarades.
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.
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament per
qualsevol dels mitjans admesos per la legislació vigent.
El termini per presentar la sol·licitud és d’un mes a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquestes Ajudes al BOP.
6.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ:

L’òrgan competent per a resoldre sobre la concessió de les subvencions directes
sol·licitades és la Junta de Govern Local, sense necessitat de cap altre informe previ.
Les persones que presentin sol·licituds defectuoses o incompletes, han d'ésser
requerides per tal de que dins del termini màxim de 5 dies hàbils esmenin les errades o
defectes.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions establertes en
l’acord d’aprovació.
7.

DOCUMENTACIO ACREDITATIVA

La persona beneficiària ha de custodiar i aportar quan així sigui requerida per
l'Ajuntament de Torrefarrera per a dur a terme les actuacions de comprovació i
verificació de les dades declarades, i a les de control de l'activitat econòmica i financera
que corresponguin a la Intervenció municipal, a la Sindicatura de Comptes o a altres
òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, la documentació acreditativa dels
requisits:
Requisits

Documentació acreditativa

Per a l'exercici de la seva activitat Certificat d'alta d'IAE emès per l'Agència
comercial o industrial al municipi
tributària.

8.

ALTRES ASPECTES ADJECTIUS

La subvenció destinada a autònoms pot ser sol·licitada per qualsevol tipus d’autònom.
Qualsevol persona tant sols pot presentar una única petició de subvenció per una
activitat determinada.
Atès el caràcter d’urgència i excepcionalitat d’aquestes subvencions, no s'exigeixen els
altres requisits ni condicionants que els resultants d’aquest mateix acord.
La subvenció s'entén acceptada si la persona beneficiària no ha manifestat
expressament les seves objeccions en el termini de cinc dies, a comptar des de la data
de la notificació de la resolució d’atorgament.
L’Ajuntament verificarà posteriorment la certesa de les circumstàncies
comunicades així com la comprovació de les liquidacions d’IVA exigides, i
qualsevol altra comprovació que consideri oportuna, per vetllar per la correcta
aplicació de l’objecte de la subvenció. Qualsevol incompliment dels requisits exigits ha
de donar lloc a la revocació de la prestació, mitjançant acord de la Junta de govern
local, prèvia audiència de la persona beneficiària de la subvenció.

En cap cas, l’import de la subvenció sumat a altres possibles subvencions, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat, no pot
superar la reducció d’ingressos de l’activitat com a conseqüència de la crisi provocada
pel Covid-19.
9.

DOTACIÓ ECONÒMICA

La dotació econòmica dels ajuts regulats en aquestes subvencions serà de 57.000 euros
i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2020.231.48009 del pressupost de
despeses per a l’exercici 2020.
10.

PAGAMENT

Es farà mitjançant l’entrega d’una targeta bancària amb l’import de la subvenció pre-

carregat, que es podrà utilitzar únicament per comprar en establiments minoristes de
Torrefarrera que es dediquin a les següents activitats essencials:
• Alimentació
• Farmàcia
• Serveis de benestar (òptica, podologia, odontologia, fisioteràpia,
osteopatia, homeopatia)
• Productes de neteja
• Perruqueria i estètica
• Vestit, calçat i merceria
• Llibreria i papereria
El termini per gastar aquesta subvenció caduca el 31 de desembre de 2020.

