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BASES PER A LA CONCESSIÓ DE MICROCRÈDITS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES
ECONÒMICS DE L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA DERIVADA DE LA COVID-19

Objecte de les bases:  Concessió de microcrèdits per a pal·liar els efectes econòmics de l'emergència
sanitària derivada de la COVID-19.

Beneficiaris:

1- Microempreses, qualsevol que sigui la seva forma jurídica (autònoms, comunitat de béns...), que
s'hagin vist obligades a demanar la prestació per cessament d'activitat com a conseqüència de la
declaració de l'estat d'alarma.

2- Treballadors afectats per un ERTO o que hagin patit l'extinció del seu contracte de treball com a
conseqüència de l'emergència sanitària.

Es considera microempresa aquella que compleixi els criteris enumerats en l'annex I del Reglament (UE)
núm. 651/2014.

Per  Decret  d'Alcaldia  es  podran  afegir  nous  col·lectius  beneficiaris,  en  funció  de  la  disponibilitat
pressupostària i de l'evolució de la situació econòmica.

Sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar a partir de la publicació de les presents bases i fins que s'esgoti la
consignació pressupostària destinada a la present línia de crèdit, o fins que es declari el seu tancament, per
haver desaparegut les causes que han motivat la seva creació.

Les  sol·licituds  es  presentaran  en  el  model  d'instància  normalitzat  disponible  en  la  pàgina  web  de
l'Ajuntament. 

A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

• Microempreses:  Sol·licitud  de  prestació  per  cessament  d'activitat  presentada  a  la  Mútua  o  a
l'Administració de la Seguretat Social, amb tots els documents que s'hi van adjuntar.

• Treballadors: Certificat d'empresa.

Procediment: Per resolució de l'Alcaldia es concedirà un microcrèdit sense interessos de 600 euros a tots
els beneficiaris que es trobin en la situació indicada en aquestes bases i hagin presentat la sol·licitud i la
documentació requerides, per ordre de presentació i fins esgotar la disponibilitat pressupostària existent.

Els préstecs s'hauran de reintegrar tan prompte es disposi de recursos per a fer front al seu pagament i com
a molt tard el dia 31 d'agost de 2020 (en un únic pagament) o el dia 15 de novembre de 2020 (fraccionant la
devolució  en  6  quotes  mensuals  de  100 euros).  En cas  d'experimentar  dificultats  per  al  pagament  en
aquestes  dates,  es  podrà  demanar  una  pròrroga  extraordinària,  justificant  els  motius  que  obliguen  a
sol·licitar-la.

Aquells préstecs que es reintegren a l'Ajuntament serviran per a ampliar la línia de préstecs i concedir-ne de
nous als beneficiaris que hagin pogut quedar fora per esgotament de les disponibilitats pressupostàries.

Compatibilitat: L'accés a aquesta línia de finançament és compatible amb l'accés a qualsevol altra línia
d'ajut concedida per qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional.
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Infraccions i  sancions:  La sol·licitud  d'aquests  microcrèdits,  falsejant  les  condicions  requerides  per  a
resultar-ne  beneficiari,  comportarà  l'obligació  de  reintegrar  immediatament  el  préstec  concedit  i  serà
sancionada amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir altres subvencions de part de l'Ajuntament d'Ulldecona
durant un període de fins a cinc anys.

Consignació  pressupostària  i  quantia:  La  línia  de  microcrèdits  estarà  dotada  amb  200.000  euros
imputables a l'aplicació pressupostària 232.83000.

Referència normativa: D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 38/2003, la concessió dels
microcrèdits es regirà per les presents bases i, supletòriament, per allò establert amb caràcter general en la
Llei  General  de Subvencions.  Els  cobraments derivats  de la  devolució  dels  préstecs  tenen la  condició
d'ingrés de dret públic i podran ser recaptats per via executiva (BASE) en cas d'impagament per motiu de
negligència o mala fe.

Aquestes bases van estar aprovades inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el
.......................
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