BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A GIMNASOS, BARS I
RESTAURANTS AFECTATS PER LA RESOLUCIÓ SLT/1/2021, DE 4 DE GENER

La Llei General de Subvencions estableix com a requisit imprescindible per a
l’atorgament de subvencions que, amb caràcter previ, s’aprovin les bases reguladores
de la concessió, que han de respectar els requisits i condicions establerts en la Llei.
Per això, en ús de les competències que la Llei reconeix al Ple de la Corporació,
s’aproven les presents bases reguladores:

1. Objecte de la subvenció.
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, atès que el 4 de gener el
Govern de la Generalitat va dictar Resolució que afectava especialment els sectors de
gimnasos, bars i restaurants.
2. Requisits que ha de complir el beneficiari de la subvenció i manera
d'acreditar-los.
Poden ser beneficiaris de les subvencions les PIME, qualsevol que sigui la seva forma
jurídica (autònoms, comunitats de béns, societats mercantils, cooperatives...), que
tinguin llicència atorgada per l’Ajuntament d’Ulldecona com a gimnàs, bar, restaurant
(en cas de tenir llicència com a Bar/Restaurant, computarà com a restaurant) i que
s'hagin vist afectades com a conseqüència de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.
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.
El beneficiari de la subvenció haurà de complir els requisits enumerats en l'article 13
de la Llei General de Subvencions. 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.
El compliment dels requisits enumerats en aquest article s'acredita mitjançant la
presentació d'una declaració responsable.
3. Quantia de la subvenció.
La quantia individual de la subvenció per a cada beneficiari és la següent:


Gimnàs: 600,00 euros




Bar: 600,00 euros
Restaurant: 1.000,00 euros

Es podrà sol·licitar una única subvenció per llicència.
4. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per
a la mateixa o altra finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat, nacional o
internacional. L'obtenció d'aquests ingressos s'haurà de declarar tant en el moment de
la sol·licitud com en el de la justificació de l'aplicació dels fons de la subvenció.
5. Convocatòria.
La convocatòria de la subvenció determinarà l'import global màxim de les subvencions
i l'aplicació pressupostària a la qual s'imputarà la despesa. La convocatòria contindrà
també la resta d'informació que és exigible d'acord amb l'article 23 de la Llei General
de Subvencions.
La convocatòria s'haurà de publicar en la Base de Dades Nacional de Subvencions i
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
6. Sol·licituds.
La convocatòria de la subvenció determinarà el termini i la forma de presentació de
sol·licituds.
7. Criteris de valoració de les sol·licituds.
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.
8. Concessió de la subvenció.
L'Alcaldia serà l'òrgan competent per a la iniciació, ordenació, instrucció i resolució del
procediment de concessió de les subvencions.
L'òrgan instructor del procediment de concessió designat en la convocatòria verificarà
que totes les sol·licituds tenen el contingut i s'han presentat en el termini establerts en
la convocatòria. També comprovarà que compleixen els requisits establerts en
aquestes bases, en la convocatòria i en la resta de normativa aplicable. L'òrgan
instructor requerirà l'esmena dels defectes presents en les sol·licituds, excepte quan
no compleixin algun requisit no esmenable.
La presentació de l'esmena de les sol·licituds fora de termini, comportarà la
desestimació d'aquestes en cas que s'hagi esgotat el pressupost màxim previst en la
convocatòria de la subvenció.
La relació de sol·licituds proposades com a beneficiàries, amb indicació dels imports
concedits, la relació de les sol·licituds desestimades, amb expressió dels motius de la
desestimació, i la relació de sol·licituds desistides, s'elevaran a la comissió d'avaluació,
la qual emetrà la proposta de resolució provisional.

La comissió d'avaluació estarà formada per l'Alcaldia, pels Regidors/es de comerç i
desenvolupament econòmic, i per un representant de cadascun dels grups polítics a
l’Ajuntament.
La resolució del procediment es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació, i
aquesta publicació tindrà els mateixos efectes que la notificació individual als
interessats.
El termini màxim per a resoldre la convocatòria i notificar o publicar la resolució de
concessió és de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació
de sol·licituds.
9. Terminis i forma de justificació del compliment de la finalitat i l'aplicació
dels fons.
La justificació de la correcta aplicació de la subvenció s'efectuarà de la manera
prevista a l'article 30.7 de la Llei General de Subvencions. En la convocatòria es
determinaran els documents que caldrà aportar per a justificar l'existència de la
situació que motiva la concessió de la subvenció i el termini de màxim per a presentarlos.
10. Terminis i forma de pagament de la subvenció.
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.
11. Obligacions de difusió del caràcter públic dels fons que financen
l'activitat.
La difusió del caràcter públic dels fons prevista a l'article 18.4 de la Llei General de
Subvencions s'efectuarà d'ofici per part de l'Ajuntament. Els beneficiaris de la
subvenció autoritzen a l'Ajuntament per a la utilització de la imatge i la publicació de
les dades de l'empresa, en aquestes actuacions de difusió.

