
  

  

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A 
PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I EMPRESES DEL MUNICIPI DE 
LES BORGES BLANQUES AFECTADES PEL TANCAMENT D’OCTUBRE I 
NOVEMBRE DE 2020 A CAUSA DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 
 
Les noves mesures decretades pel Govern de la Generalitat de Catalunya durant els 
mesos d’octubre i novembre de 2020 per contenir els brots COVID-19 han afectat 
especialment als establiments de restauració, gimnasos i centres d’estètica, ja què 
s’han vist obligats a cessar la seva activitat. 
 
Aquest nou tancament, sumat al que ja van patir en la primera onada de la pandèmia 
durant els mesos de març, abril i maig de 2020, posa en perill la supervivència de 
molts d’aquests negocis. 
 
L’article 53 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, estableix que els 
ajuntaments han de posar en pràctica polítiques de foment de la competitivitat del 
comerç urbà per a contribuir a millorar-ne l’eficiència, la competitivitat i la sostenibilitat. 
 
Així mateix, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que els govern 
locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que 
determinin les lleis, en la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot 
tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i 
turístic i foment de l’ocupació. 
 
Per aquests motius, l’Ajuntament de les Borges Blanques vol iniciar de manera 
immediata les actuacions necessàries per tal de pal·liar els danys causats a les 
persones treballadores autònomes i a les empreses del municipi que s’han vist 
afectades pel tancament d’octubre i novembre de 2020 a causa de la pandèmia de la 
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 les Borges Blanques, en règim de 
concurrència no competitiva, a persones treballadores autònomes i a empreses amb 
establiments situats al municipi de les Borges Blanques afectades pel tancament 
d’octubre i novembre decretat per la Generalitat de Catalunya per contenir el nou brot 
de COVID-19. 
 
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. 
- I la resta de normativa vigent aplicable. 
 
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. 
 
Correspon a l’Ajuntament de les Borges Blanques la resolució de dubtes interpretatius 
respecte les previsions incloses en aquestes bases i convocatòria. 
 
3. Persones beneficiàries i requisits 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts les persones autònomes i les persones 
jurídiques dedicades a l’hosteleria, restauració, gimnasos o centres d’estètica, que 
compleixin els següents requisits: 
 
- Desenvolupar la seva activitat des d’abans del tancament decretat per la Generalitat 
de Catalunya al mes d’octubre de 2020. 
 
- Desenvolupar la seva activitat en un establiment situat al municipi de les Borges 
Blanques. 
 
- Haver estat obligades al tancament total dels seus establiments per resolucions de la 
Generalitat de Catalunya dels mesos d’octubre i novembre de 2020. 
 
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament 
de les Borges Blanques, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat 
Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per 
l’Ajuntament, si escau. 
 
- No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de 
beneficiari/ària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions. 
 
4. Quantia de les subvencions 
 
L’import de la subvenció serà d’una quantia fixa de 500,00 euros (cinc-cents euros) per 
cada sol·licitant que reuneixi els requisits establerts en l’article anterior. 
 
Només s’acceptarà una sol·licitud per establiment. 
 
5. Dotació econòmica 
 
La dotació econòmica dels ajuts regulats en aquestes bases serà de 16.500,00 euros i 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 430 47901 del pressupost de despeses per 
a l’exercici 2020. 
 
En el supòsit que la concurrència de beneficiaris/àries esgotés el crèdit pressupostari 
previst, l’Ajuntament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, podrà ampliar 
l’import màxim detallat anteriorment, mitjançant la corresponent modificació de crèdit, 
sense requerir una nova convocatòria de la subvenció. 
 
 
 



  

  

6. Compatibilitat de la subvenció 
 
Aquests ajuts seran compatibles amb qualsevol altre concedit per altres 
administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals 
atorgades per a altres projectes. 
 
Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals. 
 
7. Procediment d’atorgament 
 
El procediment de concessió és en règim de concurrència no competitiva, per ordre de 
presentació de les sol·licituds fins a esgotar el crèdit previst en la convocatòria. 
 
8. Presentació de sol·licituds i documentació 
 
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament per 
qualsevol dels mitjans admesos per la legislació vigent, en el termini de 10 dies 
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’aprovació definitiva 
d’aquestes bases i convocatòria en el BOP de Lleida. 
 
La sol·licitud inclourà la següent documentació: 
 
- Formulari disponible a la web de l’Ajuntament. 
 
- Certificat de titularitat del compte bancari de la persona sol·licitant. 
 
- Declaració responsable de la persona sol·licitant (Annex I), indicativa de les següents 
circumstàncies: 

-Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i no tenir 
pendent el reintegrament de subvencions. 
-Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
-No estar incurs/a en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de 
beneficiari/ària establerts en la legislació vigent. 
-Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que 
l’acompanyen són certes.  
-Que es compleixen i s’accepten tots els requisits que exigeixen les bases i la 
convocatòria per sol·licitar i atorgar els ajuts. 
-Que s’accepta la subvenció, en cas que sigui atorgada. 
-Que s’autoritza a l’Ajuntament de les Borges Blanques a sol·licitar qualsevol 
informació a fitxers públics per verificar les dades contingudes en la sol·licitud.  

 
La presentació d’aquesta declaració faculta l'Ajuntament per verificar en qualsevol 
moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat, a més de ser 
causa d'exclusió del sol·licitant de la convocatòria, és també causa de reintegrament, 
sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. 
 
9. Instrucció i resolució del procediment 
 
Les sol·licituds i la documentació que les acompanya seran examinades per una 
comissió d’avaluació formada per: 

-El regidor d’Hisenda. 
-El regidor de Promoció Econòmica i Comerç. 
-El secretari. 



  

  

-L’interventor. 
 
Si la sol·licitud o la documentació no reunissin els requisits exigits en les presents 
bases, es requerirà a la persona interessada per tal que en el termini de 5 dies hàbils 
esmeni les mancances o acompanyi els documents preceptius, amb l’advertiment que, 
si no es complís amb el requeriment, se la tindrà per desistida de la seva petició, 
arxivant-se sense més tràmit. 
 
Transcorregut el termini d’esmenes, en el seu cas, la comissió elaborarà una proposta 
de resolució en el termini màxim de 10 dies. 
 
La proposta de resolució s’elevarà a la Junta de Govern Local que resoldrà 
definitivament sobre la concessió de les subvencions en el termini màxim de 10 dies 
des de la recepció de la proposta. 
 
Transcorregut 1 mes des de la finalització del període de presentació de sol·licituds 
sense haver-se notificat la resolució, legitima a les persones interessades per entendre 
desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. 

 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de 
Lleida en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del 
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
seva notificació. 
 
10. Acceptació i renúncia de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per la persona beneficiària si no mostra 
la seva  disconformitat davant l’Ajuntament de les Borges Blanques en un termini de 5 
dies hàbils des de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció. 
 
Les persones beneficiàries poden renunciar, de forma expressa, total o parcialment, a 
la subvenció atorgada, comunicant aquesta circumstància a l’òrgan concedent, en un 
termini màxim de deu dies hàbils des de la notificació de la resolució d’atorgament. A 
aquest efecte, l’òrgan que va concedir l’ajut dictarà la resolució corresponent. 
 
11. Justificació 
 
Les subvencions s’entendran justificades amb la correcta presentació de la 
documentació prevista en l’article 8 per a la sol·licitud. 
 
12. Pagament 
 
El pagament de la subvenció es farà efectiu mitjançant transferència bancària al 
número de compte facilitat per la persona sol·licitant en el termini màxim d’un mes des 
de l’acord de concessió. 
 
13. Obligacions de les persones beneficiàries 
 
Són obligacions de les persones beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen: 



  

  

 
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que realitzi 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i a aportar tota la documentació que els sigui 
requerida a aquest efecte. 
 
- Permetre a l’Ajuntament de les Borges Blanques que faci difusió de les subvencions 
atorgades. 
 
- Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos en l’article 37 de 
la LGS.  
 
- Complir la resta d’obligacions previstes en la normativa vigent aplicable. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i, si s’escau, la incoació de l’expedient de reintegrament de la 
subvenció. 
 
14. Seguiment i control 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques pot efectuar el seguiment de cada subvenció 
atorgada. Així podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control per determinar 
el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així 
com de les obligacions que s'hi estableixen. Les persones beneficiàries de l'ajut estan 
obligades a facilitar tota la informació que els requereixi l’Ajuntament de les Borges 
Blanques. 
 
Les persones beneficiàries estaran sotmeses als controls financers que corresponguin, 
d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la LGS, sobre tramitació, 
justificació i control de subvencions. 
 
L'òrgan atorgant realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de 
l'existència d'indicis de frau o d'irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a 
l'empara d'aquesta convocatòria. 
 
Les persones beneficiàries hauran de custodiar i aportar, quan sigui requerit per 
l'Ajuntament de les Borges Blanques, la documentació necessària a fi de donar 
resposta a possibles actuacions de comprovació i de verificació de les dades 
declarades, relatives a l’acreditació de requisits, condicions i situació. 
 
15. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara de la convocatòria d’aquestes bases seran 
objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
16. Invalidesa de les resolució de concessió 
 
Són causes de nul·litat de la resolució de concessió: 
 

- Les indicades en l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administració Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) 

 



  

  

- La manca o insuficiència de crèdit, de conformitat amb allò disposat a l’article 60 

de la Llei General Pressupostària i les demés normes d’igual caràcter de les 

Administracions Públiques. 

 
Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió, les demés infraccions de 
l’ordenament jurídic, de conformitat amb l’article 48 de la LPACAP. 
 
17. Revisió de subvenció 
 
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la 
concessió prèvia d’audiència de 10 dies a la persona beneficiària, bé sigui en relació 
amb el seu contingut, bé sigui en relació a l’import de la subvenció, quan es produeixi 
una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció. 
 
18. Revocació i reintegrament de la subvenció 
 
L’Ajuntament pot revocar la subvenció acceptada per la persona beneficiària, en els 
casos següents: 
 

- Per incompliment de qualsevol de les obligacions que li corresponen, d’acord amb 

les bases i la legislació general. 

 
- Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats. 

 
L’acte de revocació anirà precedit d’un tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies, 
durant els quals la persona beneficiària podrà al·legar i presentar els documents i les 
justificacions que consideri pertinents. 

 
L’Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes, juntament amb 
l’interès de demora, des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què 
s’acordi la procedència de reintegrament. 

 
Caldrà notificar a la persona beneficiària la resolució oportuna, advertint-la 
expressament que si no es reintegren les quantitats reclamades en voluntària, es 
procedirà a exigir el deute per la via de constrenyiment. 
 
19. Règim sancionador 
 
Les persones beneficiàries de les subvencions restaran sotmeses a les 
responsabilitats i règim sancionador que sobre les infraccions administratives en la 
matèria estableix la Llei General de Subvencions. 
 
20. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, es posa de manifest que la 
informació facilitada per les persones peticionàries d’aquests ajuts serà tractada pel 
Responsable del Tractament en un fitxer degudament protegit per a la gestió d’aquest 
programa. 
 



  

  

En compliment de l’esmentat Reglament, les persones interessades podran sol·licitar a 
l’administració municipal l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, mitjançant escrit acompanyat de fotocòpia del DNI de la persona interessada 
dirigit al Responsable del Tractament (Ajuntament de les Borges Blanques) a la 
següent adreça: 
 
Ajuntament de les Borges Blanques – Delegat de Protecció de Dades 
C/ Carme, 21  25400 les Borges Blanques 
 
o al correu: protecciodades@lesborgesblanques.cat 
 
Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per 
participar en aquest programa, la persona interessada autoritza a l’Ajuntament de les 
Borges Blanques a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o 
organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves 
obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.  
 
21. Vigència 
 
Aquestes bases es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i entraran 
en vigor a partir de l’endemà que s’entenguin aprovades definitivament. 
 
 
 
Les Borges Blanques, novembre de 2020 
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ANNEX I 
 
 

Declaració responsable 
 
 

En/na ________________________________________, amb DNI_______________, i 
domicili a ____________________________________________________________ 
 
E  En nom propi 

E  En representació de____________________________, amb NIF______________, 
i domicili a ____________________________________________________________ 

 

D’acord amb l’article 8 de les bases i la convocatòria per a la concessió d’ajuts a 
persones treballadores autònomes i empreses del municipi de les Borges Blanques 
afectades pel tancament d’octubre i novembre de 2020 a causa de la pandèmia de la 
COVID-19, 

 

DECLARO: 
 
- Que em trobo al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de les Borges 
Blanques i no tinc pendent el reintegrament de cap subvenció. 
 
- Que em trobo al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
- Que no estic incurs/a en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de 
beneficiari/ària establerts en la legislació vigent. 
 
- Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que 
l’acompanyen són certes. 
 
- Que es compleixen i s’accepten tots els requisits que exigeixen les bases i la 
convocatòria per sol·licitar i atorgar els ajuts. 
 
- Que s’accepta la subvenció, en cas que sigui atorgada. 
 
- Que s’autoritza a l’Ajuntament de les Borges Blanques a sol·licitar qualsevol 
informació a fitxers públics per verificar les dades contingudes en la sol·licitud.  
 
 
 
La persona declarant, 

 

 

 

Les Borges Blanques, ____ de ____________ de 2020 

 


