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SUBVENCIONS PER A EMPRESES PER MOTIU DE LA COVID-19
BASES REGULADORES

1. Objecte de les subvencions:

L'objecte  d'aquesta subvenció  és contribuir  al  manteniment del  teixit  empresarial  del  municipi  durant  el
període de vigència  de l’estat  d’alarma,  per  tal  de preservar  l'activitat  econòmica i  els  llocs de treball,
mitjançant la cobertura de part de les pèrdues patides per les empreses degut a la situació d'emergència
sanitària.

2. Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris de les subvencions les PIME, qualsevol que sigui la seva forma jurídica (autònoms,
comunitats de béns, societats mercantils, cooperatives...), que s'hagin vist afectades com a conseqüència
de la declaració de l'estat d'alarma.

Els beneficiaris hauran d'estar inclosos en algun dels supòsits d'exempció o de no subjecció de l'Impost
sobre Activitats Econòmiques previstos en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

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

Excepcionalment,  podran accedir  a la  condició de beneficiari,  aquelles empreses que mantinguin  algun
deute pendent amb l'Administració municipal, sempre i quan aquest no tingui una antiguitat superior a 6
mesos.

3. Convocatòria:

La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona. En la convocatòria s'indicarà el termini i la forma de presentació de sol·licituds.

4. Procediment de concessió:

Les subvencions es concediran a tots aquells beneficiaris que compleixin els requisits enumerats a l'article 2
d'aquestes bases. En cas que el nombre de sol·licituds amb dret a subvenció superi l'import màxim previst a
la convocatòria, es prorratejarà l'import global màxim previst a la convocatòria entre els beneficiaris de la
subvenció.

5. Quantia:

La quantia global màxima de les subvencions i les quanties individuals es concretaran en la convocatòria, en
funció de les disponibilitats de crèdit en l'aplicació pressupostària 434.47900. Les quanties individuals de la
subvenció  es  graduaran  en  funció  dels  diferents  nivells  d'afectació  i  de  cobertura,  amb  l'objectiu  de
concentrar  l'acció  compensatòria  en  aquells  destinataris  que  més  pèrdues  hagin  patit  i/o  que  menys
possibilitats d'accés a ajudes concedides per altres Administracions hagin tingut.

6. Competència:

L'Alcaldia serà l'òrgan competent  per a la iniciació,  ordenació,  instrucció i  resolució del  procediment de
concessió  de les subvencions.  La proposta de resolució  s'haurà de sotmetre  a  informe d'una comissió
formada per l'Alcaldia, pels Regidors/es de comerç i desenvolupament econòmic, i per un representant de
cadascun dels grups polítics a l’Ajuntament.
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7. Justificació:

Els  beneficiaris  hauran de justificar  l'aplicació  dels  fons rebuts mitjançant  la presentació  del  compte de
pèrdues i guanys corresponent als exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020. Aquest document s'acompanyarà de
les declaracions tributàries de l'impost sobre els beneficis empresarials (IRPF o IS, segons el cas).

El termini màxim per a presentar la justificació acabarà el dia 31 de juliol de 2021.

Aquells destinataris de la subvenció que hagin vist augmentat el seu benefici empresarial en l'any 2020
(sense tenir  en compte l'import  d'aquesta subvenció)  en comparació  amb els  anys  2017,  2018 i  2019,
hauran de reintegrar la subvenció.

8. Pagament:

El  pagament  de la  subvenció  s'efectuarà en el  moment  de la  concessió  d'aquesta,  excepte  que en la
convocatòria de les subvencions s'indiqui un règim diferent.

9. Compatibilitat:

Aquesta subvenció 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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