AJUNTAMENT DE CALAFELL

ANUNCI

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 11 de juny de 2020,
l’expedient relatiu a les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
persones treballadores autònomes, empreses i microempreses establertes a Calafell
afectades econòmicament per les conseqüències de la crisi sanitària derivada de la Covid19, amb la següent part resolutiva:
1. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a persones
treballadores autònomes, empreses i microempreses establertes a Calafell afectades
econòmicament per les conseqüències de la crisi sanitària derivada del COVID-19, en
règim de concurrència competitiva, les quals s’adjunten a aquesta proposta.
2. Sotmetre a informació pública, per un termini de vint dies hàbils, les presents bases
aprovades a l’apartat anterior mitjançant edicte al BOPT, tauler d’anuncis de la Corporació
i web municipal.
3. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de cap acord
exprés des de l’endemà que finalitzi el tràmit d’informació pública, si durant aquest
període no es formulés cap al·legació,
4. Donar compte d’aquest acord en la propera Comissió Informativa de Promoció de la
Ciutat que se celebri.
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5. Comunicar l’acord als Departaments de Comerç, Turisme, Treball, Intervenció i
Tresoreria de l’Ajuntament.

El secretari, Alexandre Pallarès Cervilla

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

Calafell, 12 de juny de 2020
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BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PERSONES
TREBALLADORES AUTÒNOMES, EMPRESES I MICROEMPRESES ESTABLERTES A CALAFELL
AFECTADES ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI SANITÀRIA
DERIVADA DEL COVID-19.
Exposició de motius
Calafell és un municipi turístic amb un important teixit comercial i empresarial que
representa una part molt significativa de la seva riquesa.
A principis de març del 2020, ha estat reconeguda com a pandèmia global la malaltia per
corona virus (COVID-19), que ha derivat en la declaració de l'estat d'alarma, des del passat
14 de març de 2020, per la gestió de la situació de crisi sanitària que ha provocat.
Aquesta pandèmia està ocasionant quantiosos danys arreu, generant, entre d'altres, una
reducció dràstica i involuntària de l'activitat econòmica del teixit empresarial de Calafell i
provocant fins i tot l'aturada de nombroses empreses.
En el Ple del 23 d’abril, es va aprovar, per unanimitat dels grups municipals, l’adhesió al
decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, proposat per la
FMC i l’ACM. En aquest decàleg es diu que es fa necessari obrir noves línies d’ajut a fons
perdut, avals i crèdits per a impulsar els diferents sectors econòmics i, especialment,
d’autònoms, petites i mitjanes empreses, per a que puguin refer la seva activitat. També,
el decàleg proposar mobilitzar la totalitat del romanent dels ajuntaments per a destinar-lo
a polítiques socials i mesures econòmiques. Finalment, també es diu que s’ha de treballar
conjuntament per a establir un pla individualitzat de retorn a l’activitat per a, a més de
salvar vides, salvar empreses, autònoms i, en conseqüència, llocs de treball.
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Per tot això, l’Ajuntament de Calafell ha preparat la creació d'una línia de 750.000 euros
adreçada a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses establertes al
municipi per pal·liar la manca o disminució d’ingressos i contribuir a recuperar la seva
activitat empresarial, de conformitat amb les bases de subvencions que es detallen a
continuació.
1. Objecte de la subvenció
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D’acord amb l’art. 4 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell,
les presents Bases pretenen regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tràmit, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que concedeixi l'Ajuntament
de Calafell, mitjançant ajuts econòmics i subvencions a persones treballadores autònomes,
empreses i microempreses, amb domicili del centre de treball al municipi de Calafell, com
a mesura per pal·liar els efectes que la declaració de l’estat d’alarma ha tingut en tots els
sectors, a causa dels efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
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modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants, o que no havent hagut
suspendre la seva activitat, hagin tingut una reducció dràstica i involuntària de la seva
facturació i que hagin registrat pèrdues econòmiques com a conseqüència dels efectes de
la situació de crisi sanitària.
En tots dos casos, amb la finalitat de fomentar i incentivar el teixit productiu local desprès
de la greu situació provocada per la COVID-19 i, alhora, promoure el foment de la
ocupació i lluitar contra la desocupació, conseqüència d’aquesta situació de crisi, d’acord
amb les competències pròpies establertes de manera directa en l’article 84.2 i) de la Llei
orgànica 6/2006, de 18 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i de
manera indirecta en els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya.
2. Caràcter finalista i compatibilitat amb altres subvencions
Els fons corresponents no es poden aplicar per fer front a altres despeses que tinguin una
naturalesa o finalitat diferent als principis i finalitats indicats en l’apartat anterior.
Les presents subvencions són compatibles amb la percepció d’altres ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres ens públics o privats; si bé, en cap
cas, l’import sumat de tots els fons rebuts, inclosos els de les presents bases, podran
superar el total de les despeses a les quals el beneficiari hi hagi hagut de fer front per a
poder mantenir la seva activitat comercial en el temps que hagi durat l’estat d’alarma
decretat.
L’execució de les accions o la presentació de documentació definida en aquestes bases és
de compliment obligat i serà requisit imprescindible per a la concessió de les subvencions
corresponents, essent el seu incompliment motiu de denegació.
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En tot allò no previst en aquestes bases, s’aplicarà amb caràcter supletori la Llei 38/2003,
de 17 de novembre General de subvencions, la Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Calafell i la resta de disposicions legals i reglamentàries vigents que
regulen l’activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions.
3. Beneficiaris
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D’acord amb l’art. 5 de la Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell,
poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones treballadores autònomes,
microempreses i empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes i
amb domicili del centre de treball al municipi de Calafell, i que compleixin les condicions
que es defineixen en aquestes bases.
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S’entén, a efecte de les presents bases, per centre de treball, aquell lloc on es desenvolupa
una activitat comercial, industrial o de serveis, i que es localitza i situa al terme municipal
de Calafell. Serà compatible tenir centres de treball en altres municipis.
Queden excloses aquelles persones treballadores autònomes, microempreses i empreses
que tinguin el domicili fiscal al municipi de Calafell, però que desenvolupin la seva activitat
en centres de treball localitzats en altres municipis. En tot cas per obtenir la condició de
persona beneficiària s’haurà de justificar el compliment dels requisits de l’art. 6 de la
Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
Cada persona sol·licitant només podrà formular una única sol·licitud i referida només a un
únic sector (sector turístic, sector comercial o altres sectors) sol·licitant la subvenció
corresponent per al foment de la ocupació.
D’altra banda, qualsevol sol·licitant podrà optar a l’ajut pels negocis amb un establiment
comercial a Calafell si acrediten una presència i participació activa en el portal virtual

decalafellacasa.com .

4. Quantia dels ajuts
La concessió s'efectuarà mitjançant un règim de concurrència competitiva, de conformitat
amb el que s’estableix en el Capítol II del Títol III de la Ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament de Calafell, en consonància amb als següents barems de puntuació:

A) Sector turístic: Hotels, pensions, apartaments turístics i empreses que gestionen
habitatges d'ús turístic (inscrites en el Registre de Turisme de Catalunya):
Les subvencions s’atorgaran als sol·licitants un cop aplicats els criteris i barems següents:
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Per a les empreses que han hagut de tancar amb motiu de l’estat d’alarma: 10
punts.
Per a les empreses que no hagin tancat i han tingut una reducció d’ingressos de
més del 70 % de la seva facturació, corresponent al mes de març i abril, en
comparació amb el mateix període de l’any anterior. En el cas que el sol·licitant
tingués una antiguitat en la seva activitat empresarial inferior a un any, la
comparació es realitzarà entre els ingressos del mes de març i abril de l’any 2020 i
el promig dels ingressos mensuals, des de la data de la seva alta i fins el 29 de
febrer de 2020: 5 punts.
Per a empreses de fins a 10 treballadors contractats laboralment: 10 punts.
Per a empreses amb més de 10 treballadors contractats laboralment: 20 punts.
Per a cada empresa que realitzi la seva activitat durant tot l’any (11 mesos + 1 de
vacances): 5 punts.
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Per a empreses que gestionin fins a 10 habitacions o apartaments turístics, inscrits
en el RTC: 10 punts.
 Per a empreses que gestionin entre 11 i 39 habitacions o apartaments turístics,
inscrits en el RTC: 20 punts.
 Per a empreses que gestionin entre 40 i 99 habitacions o apartaments turístics,
inscrits en el RTC: 30 punts.
 Per a empreses que gestionin 100 o més habitacions o apartaments turístics,
inscrits en el RTC: 40 punts.
L’import definitiu de la subvenció dependrà del numero de peticions efectuades i de la
distribució econòmica d’aquestes fins a arribar al topall econòmic de la partida
pressupostària, atès que la mateixa serà distribuïda entre totes les peticions
proporcionalment a la puntuació obtinguda. Les puntuacions són acumulatives. La
quantitat màxima de la subvenció serà de 6.000 euros pels hotels i pensions, i 3.000 per a
les empreses d’apartaments turístics.
Dotació màxima pressupostària: 85.000 euros.
B) Sector comercial:
Les subvencions s’atorgaran als sol·licitants un cop aplicats els criteris i barems següents:
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Per a les empreses que han hagut de tancar amb motiu de l’estat d’alarma: 10
punts.
Per a les empreses que no hagin tancat i han tingut una reducció d’ingressos de
més del 70 % de la seva facturació, corresponent al mes de març i abril, en
comparació amb el mateix període de l’any anterior. En el cas que el sol·licitant
tingués una antiguitat en la seva activitat empresarial inferior a un any, la
comparació es realitzarà entre els ingressos del mes de març i abril de l’any 2020 i
el promig dels ingressos mensuals des de la data de la seva alta i fins el 29 de
febrer de 2020: 5 punts.
Per a empreses de fins a 10 treballadors contractats laboralment: 10 punts.
Per a empreses amb més de 10 treballadors contractats laboralment: 20 punts.
Per a les empreses que justifiquin tenir més d’un establiment comercial en el
municipi: 5 punts per local addicional, amb un màxim de 20 punts.
Per a les empreses que siguin del sector de la moda, restauració i oci nocturn: 10
punts.
Per a cada empresa que realitzi la seva activitat durant tot l’any (11 mesos + 1 de
vacances): 5 punts.
Aquelles activitats que hagin realitzat millores de la imatge exterior i de l’interior
del local, consistents en millora d’exposició i venda, millora dels sistemes de
seguretat, senyalització, accessibilitat del local, i projectes d’interiorisme,
enginyeria i arquitectura per adaptació del local: 10 punts.
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L’import definitiu de la subvenció dependrà del numero de peticions efectuades i la
distribució econòmica de les subvencions fins a arribar al topall econòmic de la partida
pressupostària, atès que la mateixa serà distribuïda entre totes les peticions
proporcionalment a la puntuació obtinguda. Les puntuacions són acumulatives. L’import
màxim de la subvenció serà de 4.000 euros.
Dotació màxima pressupostària: 425.000 euros
C) Altres sectors:
Les subvencions destinades a les empreses o persones treballadores autònomes o
empreses d’altres sectors s’atorgaran als sol·licitants un cop aplicats segons els següents
criteris:






Per a persones treballadores autònomes que han hagut de tancar el seu negoci o
establiment arran de la pandèmia del covid-19: 10 punts.
Per a persones autònomes i empreses que no hagin tancat el seu negoci o
establiment, però han patit una reducció d’almenys un 70 % de la seva facturació
del mes de març i abril de 2020, en comparació amb el mateix període de l’any
anterior: 5 punts. En el cas que el sol·licitant tingués una antiguitat en l’activitat
empresarial inferior a un any, la comparació es realitzarà entre els ingressos del
mes de març i abril de l’any 2020 i el promig dels ingressos mensuals des de la
data de la seva alta i fins el 29 de febrer de 2020.
Per a persones treballadores autònomes que es dediquen al món de la cultura, de
la música o de les arts: 1 punt addicional.
Per a cada persona treballadora contractada per compte aliè: 1 punt addicional.
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L’import definitiu de la subvenció dependrà del numero de peticions efectuades i la
distribució econòmica de les subvencions fins a arribar al topall econòmic de la partida
pressupostària, atès que la mateixa serà distribuïda entre totes les peticions
proporcionalment a la puntuació obtinguda. Les puntuacions són acumulatives. Les
subvencions es donaran per establiment o per activitat, podent presentar-se una persona
física o empresa amb diferents negocis. L’import màxim de la subvenció serà de 1.000
euros.


Dotació màxima pressupostària: 140.000 euros

Establiments comercials amb presència i participació activa en el portal virtual

decalafellacasa.com.
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La subvenció màxima serà de fins a 1.000 euros per establiment comercial amb presència i
accions efectives i visibles en el portal virtual decalafellacasa.com .
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L’import definitiu de la subvenció dependrà del numero de peticions efectuades i la
distribució econòmica de les subvencions fins a arribar al topall econòmic de la partida
pressupostària, atenent els imports sol·licitats i, en cas de superar l’import màxim,
repartint les quantitats de manera proporcional.
Les despeses subvencionables seran totes les referents a la creació o adaptació de la web
de l’establiment, per tal de participar en el portal virtual, produïdes després de la data
d’inici de l’Estat d’Alarma, i seran compatibles amb les anteriors sempre que siguin
establiments comercials.
Dotació màxima pressupostària: 100.000 euros

5. Obligacions de les persones sol·licitants
Les persones, físiques i jurídiques, sol·licitants de les ajudes, hauran de complir amb els
requisits previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
6. Publicitat de la convocatòria i dels ajuts
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De conformitat amb allò establert en la Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Calafell, i la normativa general de subvencions, la convocatòria i la
resolució de concessió de les subvencions es publicarà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, al taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i al
BOPT.
La resolució de la concessió de les subvencions, al gaudir de publicitat en els Butlletins
públics oficials i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Calafell, -al ser un procediment de
lliure concurrència competitiva-, possibilitarà que es pugui substituir la notificació a
cadascuna de les persones físiques o jurídiques interessades, per la publicació. Igualment,
un cop concedit l’ajut, la persona beneficiària estarà obligada a donar coneixement públic
de les subvencions percebudes en els termes i condicions establerts en la Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell i en la Llei 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, bé sigui a la pàgina web de l’activitat, bé sigui
en opuscles de publicitat, cartells en el propi local o qualsevol altre material de
comunicació en paper o digital.
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7. Termini de presentació de sol·licituds i documentació
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Les sol·licituds, tramitació, notificacions si fos el cas, i demés actuacions derivades de
l’expedient es realitzaran de manera electrònica, havent-se d’establir un correu i telèfon
mòbil de comunicació amb l’Ajuntament com a domicili a efecte de notificacions, essent
d’aplicació per a les notificacions el que s’estableix en la Llei 39/2015 al respecte, per a les
empreses o persones autònomes, siguin persones jurídiques o físiques.
Així, s'han de presentar per via telemàtica a la web municipal http://calafell.cat mitjançant
instància o sol·licitud corresponent, a partir de l’endemà de la darrera data en que es
publiqui la convocatòria en el BOPT, a la web municipal i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament; i en un termini màxim de 15 dies hàbils.
Qualsevol canvi de domicili dels beneficiaris s’haurà de comunicar a l’ajuntament. Les
actuacions tant de gestió de la subvenció, com de control financer, realitzades en el
domicili anterior seran vàlides mentre no es comuniqui el canvi.
Les sol·licituds hauran de ser realitzades segons el model que consta com Annex I adjunt a
les presents bases, acompanyant els documents que acreditin tots i cadascun dels requisits
per a participar.
Les sol·licituds hauran de manifestar l’import del que es fa petició, d’acord amb les
despeses que s’han efectuat durant l’Estat d’Alarma i d’acord amb les presents bases.
8. Requisits
Les persones beneficiàries, d’acord amb la fi de foment de l’ocupació, hauran de complir
els requisits següents:
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-Persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses amb domicili del
centre de treball al municipi de Calafell, i que compleixin les condicions que es defineixen
en aquestes bases i que tinguin seu social a Calafell, o com a mínim centre de treball
d’alta a la Seguretat Social a Calafell amb empleats d’alta, en el mateix al municipi de
Calafell.
-En el cas de tenir centre de treball, serà necessari que l’activitat estigui degudament
legalitzada.
-Que, en el seu cas, hagin hagut de suspendre la seva activitat a causa dels efectes del
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat pel Reial Decret
465/2020 i normes concordants.
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-Que, en el seu cas, no havent hagut de suspendre la seva activitat, hagin tingut una
reducció involuntària de la facturació, al menys, d’un 70% corresponent al mes de març
2020, en comparació amb la del mes de març de l’any 2019, i que, a més, hagin registrat
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pèrdues econòmiques produïdes al mes de març de 2020, com a conseqüència dels
efectes de la situació de crisi sanitària.
-Estar, en el seu cas, afiliat/da i donat/da d'alta, com a mínim durant el primer trimestre de
2020, en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, inclosos els autònoms societaris, els
treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per
Compte Pròpia Agraris, i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de
Treballadors del Mar o Mutualitats de règims especials.
-Mantenir el número d’empleats fixes que tenia a data d’1 de març.
-No haver incomplert les disposicions normatives ni els requeriments de l’autoritat
competent, en relació a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

9. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveuen aquestes bases,
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, resultin estrictament necessàries, s’efectuïn en el període de l’Estat
d’Alarma, i tinguin la finalitat de foment de l’ocupació.
En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor
de mercat, ni es podrà incórrer en sobrefinançament en relació a les subvencions,
ingressos o recursos obtinguts.
Seran despeses subvencionables l’estimació de les despeses a les quals hagi de fer front el
sol·licitant en el temps que dura la situació d’Estat d’Alarma derivat de la pandèmia,
durant el qual no s’ha pogut exercir la seva activitat en condicions normals, o per manca
d’ingressos.
12/06/2020

Serà necessari acompanyar documentació que pugui justificar aquesta estimació. Els
conceptes subvencionables podran ser:
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Lloguer o despeses hipotecàries associades a l’establiment comercial on es
desenvolupa l’activitat empresarial, quan no hagin pogut ser ajornades.
Nòmines i assegurances socials dels treballadors/es.
Interessos de qualsevol préstec concedit en el marc de les ajudes de finançament
en situació de la COVID-19. No se subvencionaran recàrrecs per demores en el
compliment del contracte de préstec ni interessos per saldos deutors.
Despeses relacionades amb la digitalització del negoci, com ara, participació del
portal web decalafellacasa.com, compra de llicències
de programari i
manteniment habilitades per a establir el comerç en línia, llicències per teletreball,
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despeses relacionades amb la creació, desenvolupament, manteniment d'espais
web i passarel·les de pagament per a comerç electrònic.
Millora de la imatge exterior i de l’interior del local consistent en:
-Millora d’exposició i venda.
-Millora dels sistemes de seguretat, senyalització, accessibilitat del local.
-Projectes d’interiorisme, enginyeria i arquitectura per adaptació del local.
Resta exclòs el manteniment i la conservació del local com per exemple pintar el
local, abrillantar el terra, etc.
Es consideraran despeses no inventariables aquelles que individualment no superin
els 1.500 €.
Despeses en campanyes de màrqueting i publicitat en el període de l’estat
d’alarma.

10. Documentació a presentar en la sol·licitud de la subvenció
Caldrà acompanyar la següent documentació:




Model de sol·licitud Annex
I que consta en les presents bases,
acompanyada de la declaració responsable, signada per la persona interessada o
representant legal de la persona o sol·licitant.
Documentació especificada en l’Annex I.

11. Inici del procediment
El procediment s'iniciarà a instància de part realitzada per via electrònica o telemàtica, que
consta en l’Annex I.

12/06/2020

Segons el decret 2019/3233 de data 19/06/2019 el Comitè tècnic instituït en aquestes
bases comprovarà que compleix els requisits formals exigibles i que s’acompanya la
documentació preceptiva requerida.
Cas contrari es requerirà a la persona interessada per a què en el termini de 10 dies hàbils
esmeni la falta o complementi la documentació. La presentació de la instància de
sol·licitud de la subvenció suposarà l’acceptació incondicionada de les presents bases i la
resta de les condicions en la mateixa, establertes per part del sol·licitant.
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No obstant el termini establert, si el sol·licitant que havent fet la instància de sol·licitud,
s’adonés que aquesta conté alguna deficiència o defecte, fins i tot alguna mancança
documental necessària per tal que la mateixa regeixi, podrà esmenar el mateix en el
termini de 10 dies hàbils posteriors a la seva presentació. Aquesta esmena ha d’identificar
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correctament l’objecte de la subvenció, la persona que la sol·licita, en el seu cas, el nom
del representant, i el número de registre d’entrada.
12. Instrucció
Se seguiran els tràmits segons disposa l’article 16 i següents de la Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Calafell. Serà l’òrgan competent per a la resolució de la
concessió de les subvencions el Ple segons decret número 2019/3320 de data 25/06/2019.
El Comitè tècnic, a la vista de l'expedient, ha de formular la proposta de resolució
provisional, degudament motivada, que s'ha de notificar als interessats en la forma que
estableixi la convocatòria, i s'ha de concedir un termini de 10 dies per presentar
al·legacions. Examinades les al·legacions adduïdes, si s'escau, pels interessats, s'haurà de
formular la proposta de resolució definitiva, on hauran de constar el sol·licitant o la relació
de sol·licitants pels quals es proposa la concessió de la subvenció i la quantia, i també s'hi
haurà d'especificar l'avaluació i els criteris de valoració que s'han seguit per efectuar-la.
13. Resolució
El Ple com a òrgan competent, a la vista de la proposta presentada pel Comitè tècnic, com
a òrgan gestor, resoldrà les sol·licituds en el termini de 15 dies des de la recepció de la
proposta d’aquest, la resolució de concessió, a més de contenir els sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i la desestimació expressa de les altres sol·licituds, i inclourà una
relació ordenada de totes les sol·licituds. Les subvencions es concediran segons la
puntuació obtinguda en cadascun dels àmbits inclosos, i dins de la puntuació obtinguda
es repartiran els imports pressupostats fins a esgotar la partida disponible, de manera
proporcional i sense ultrapassar els límits determinats pel nivell atorgat a la petició o
sol·licitud presentada.

12/06/2020

En la resolució de concessió han de quedar clarament identificats els compromisos
assumits pels beneficiaris, en especial el compromís de foment de la ocupació. Atès que
l’import de la subvenció i la seva percepció no depenen de la realització per part del
beneficiari d’una activitat proposada, sols es requereix justificar que es compleixen les
condicions i requisits per a obtenir-la.
14. Acceptació de la subvenció

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

La subvenció s’entendrà acceptada si el/la beneficiari/ària no hagués manifestat
expressament les seves objeccions en el termini de deu dies hàbils, a comptar des de la
data de la notificació de la resolució d’atorgament, sense perjudici de la possibilitat de
presentar els recursos corresponents d’acord amb les lleis.
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15. Recursos
Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes
comptador des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució, d'acord amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. També es podrà interposar directament recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució, d'acord amb l'article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
16. Òrgans gestor i resolutori de la concessió
Tindrà la condició d’òrgan gestor de la subvenció, el Comitè tècnic, al qual hi formaran
part el conjunt de tècnics i tècniques de l’àrea de Promoció de la Ciutat. Farà de Secretari
del Comitè un/a Tècnic/a o un/a administratiu/va o auxiliar administratiu/va que es designi.
Per la qual cosa, qualsevol tràmit relacionat amb la subvenció s’ha de realitzar mitjançant
l’Alcaldia.
L’òrgan resolutori de la concessió serà el Ple de l’Ajuntament de Calafell.
17. Pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció es realitzarà d’acord amb allò establert en els articles 28 i
següents de la Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.

12/06/2020

En aquest sentit, i d’acord amb la urgència i la naturalesa de l’ajuda que representa
aquesta subvenció, de conformitat amb l’establert en l’art. 28 apartat 5è de la Ordenança
municipal, en la resolució de la concessió s’aprovarà un pagament anticipat de la
subvenció equivalent al 75% de l’import atorgat.
El 25 % restant es pagarà un cop justificada la subvenció.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte de l'interessat, per
la qual cosa serà necessari aportar certificat de titularitat del compte emesa per l’entitat,
admetent-se les realitzades amb signatura digital i/o segell de temps.
No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció, mentre el beneficiari no es trobi al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social o sigui
deutor per resolució de procedència de reintegrament.
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18. Obligacions dels beneficiaris
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Són obligacions de les persones beneficiàries, partint de la finalitat principal de foment de
la ocupació pel risc que pateix l’activitat econòmica en l’actual situació de crisi sanitària,
les següents:
-Mantenir l'activitat empresarial durant 4 mesos, com a mínim, a partir de l'endemà de la
publicació de la resolució de concessió de la subvenció.
-En cas d'optar a la subvenció per tenir al seu càrrec treballadors, el manteniment com a
mínim d'un 100% de la plantilla declarada en l'informe de la vida laboral d’abans de l’inici
de l’estat d’alarma.
-Destinar el 100% de les quantitats rebudes a les despeses pròpies de l’activitat.
-Sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent
normativa en matèria de subvencions.
-Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la
Llei General de Subvencions, i en particular, per obtenir la subvenció falsejant les
condicions requerides o ocultant aquelles que ho haguessin impedit, o mostrar resistència,
excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que
preveu l'article 14 de la Llei general de subvencions, i la Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
-Complir les altres obligacions que detalla l'article 14 de la Llei general de subvencions, i la
Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
19. Termini de presentació de la justificació

12/06/2020

De conformitat amb l’establert a l’art. 25 de la Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Calafell, es fixa el termini per a justificar la totalitat de la subvenció en
quatre mesos des de la data de finalització de l’estat d’alarma que ha impossibilitat el
normal desenvolupament de l’activitat comercial, de manera que s’haurà de presentar a
l’òrgan gestor compte justificatiu, de totes aquelles despeses que s’hagin hagut afrontar
durant el període d’estat d’alarma per a poder continuar normalment amb l’activitat.
20. Justificació de la subvenció
La justificació de la subvenció es realitzarà d’acord amb el model de sol·licitud de l’Annex II
i el compliment i aportació de la documentació especificada en els Annexos III, IV i V.
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21. Comprovació de la justificació adequada de la subvenció
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L’òrgan gestor que hagi tramitat la concessió de la subvenció haurà de comprovar la
justificació adequada de la subvenció, així com la realització de l’activitat i el compliment
de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. A aquests efectes
podrà recalar tota la informació i documentació que es cregui escaient en funció de la
declaració de la persona que se li ha atorgat dita subvenció.
22. Revisió, revocació, modificació i renúncia
Sense perjudici de les responsabilitats que s'escaiguin, l'Ajuntament de Calafell procedirà a
la revocació o reintegrament total o parcial de la subvenció atorgada en els casos
següents:
-Manca de justificació o justificació incompleta dels fons rebuts.
-Incompliment de la finalitat de foment de la ocupació i/o de les condicions en base a les
quals la subvenció va ser concedida.
-Incompliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals, en matèria de
seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals i de conservació de
documents.
-Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per
part de l’òrgan municipal que gestiona la subvenció.
-Qualsevol altre incompliment de les obligacions que estableixen aquestes bases o els
articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que doni
lloc a la revocació de l'ajuda i al reintegrament de les quanties percebudes pel beneficiari.
a) Manca de justificació.
12/06/2020

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa, aquesta no
s'hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la
comunicació del requeriment, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o reintegrament.
b) Deficiències en la justificació.
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En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l'interessat/da la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà que sigui
notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o reintegrament.
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c) Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.
Amb posterioritat a l'acord de concessió, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del
beneficiari/a, l'import, el termini de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin
els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b. Quan el beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts
o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament
superin el cost total de la subvenció.
c. Quan el beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de la subvenció.
d) Causes de reintegrament.
Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import
definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el beneficiari/ària estarà obligat/da a
reintegrar l'excés. Així mateix, també estarà obligat/da a reintegrar, qui hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de la subvenció; per
incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la Llei general de subvencions i normativa connexa. En els
casos anteriors, es procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o
part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament.
e) Obligats i obligades al reintegrament.
12/06/2020

Respondran solidàriament del reintegrament els beneficiaris/àries. Així, seran responsables
subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors/es de la societat que no realitzin
els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions
incomplertes, o que adoptessin els acords que fessin possible l’incompliment o
consentissin el de qui d'ells depengui.
També seran responsables aquells o aquelles que foren administradors/es de les persones
jurídiques beneficiàries dins del termini d'execució i justificació de la subvenció atorgada,
encara que hagin cessat en les seves activitats en el moment d'iniciar-se el procediment de
reintegrament de la subvenció.
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Seran causes de reintegrament les establertes en l’art. 34 de la Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Calafell. Així mateix, s’haurà de reintegrar la subvenció si
es donessin les circumstàncies previstes en el Títol II (arts. 36 a 43) de la Llei General de
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Subvencions (el reintegrament comportarà l’abonament dels interessos de demora
corresponents). Serà competent per a la resolució que aprovi el reintegrament de les
subvencions el Ple municipal.
f) Infraccions i sancions.
Les accions i les omissions que constitueixen infraccions administratives en matèria de
subvencions es desprenen de les tipificades en els articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, i
al Títol IV del Reglament de la Llei General de Subvencions (RD 887/2006, 21 de juliol).
La persona beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa
comporta que quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació que
s'hagués imposat amb motiu de la seva concessió, i perdrà el dret d'exigir-la.
23. Règim jurídic
El règim d’atorgament de les subvencions serà el de concessió en la modalitat de
concurrència competitiva.
Els ajuts regulats en aquestes bases tenen caràcter públic subjecte a la finalitat de foment
de la ocupació, i no generen cap dret a l’obtenció d’ajuts en anys posteriors, i en cap cas
es poden al·legar-lo com a precedent.
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La convocatòria estarà presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i
transparència, concurrència i objectivitat. L’article 84.2 i) de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya estableix les competències pròpies dels governs locals, entre les quals hi ha 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. L’article 71.1 g) del 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, disposa que per a la gestió
dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les
pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, la relativa a l’ocupació i la lluita
contra l’atur. De l’article 15.4,1 g) i 3 g) de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del
sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es reconeix el rol
competencial de foment de l'ocupació de les administracions locals, així com el foment de
l’activitat comercial dins del terme municipal, activitat que és el motor de la contractació i
que ha resultat molt malmesa per la declaració de l’estat d’alarma conseqüència de la
pandèmia COVID-19 provocada pel corona virus SARS-COV-2 sent necessària l’ajuda a la
reactivació per evitar la pèrdua de teixit comercial i de llocs de treball.
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24. Finançament de la subvenció
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L’import que es destina a les subvencions objecte d’aquestes bases és de 750.000 euros i
es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 400/4310/4790000 Ajuts empreses
promoció COVID-19.
25. Control financer
Aquestes subvencions restaran sotmeses a control financer tal com estableixen els articles
41 i concordants de la Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell, i
d’acord amb el Títol III de la Llei general de subvencions i la normativa que regula el
control intern en el sector públic local.
Els funcionaris i funcionàries de la Intervenció General de l’Ajuntament de Calafell, en
l’exercici de les funcions de control financer de subvencions, es consideraran
funcionaris/àries amb participació de funcions públiques essencials i presumpció de
veracitat dels seus actes.
26. Altres extrems
Tal com s’estableix anteriorment, els presents ajuts seran compatibles amb altres ajudes
públiques amb la mateixa finalitat, i amb bonificacions i exempcions fiscals que s’apliquin
als sol·licitants d’aquesta subvenció.
Així mateix, les persones beneficiàries poden renunciar, de forma expressa, total o
parcialment, a la subvenció atorgada, comunicant aquesta circumstància a l’òrgan
competent.
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Les causes de la nul·litat i l’anul·labilitat són les que estableix l’article 33 de la Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell, i l’art. 36 de la Llei38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. La tramitació serà aquella establerta a la Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
No obstant el que s’ha dit, l’Ajuntament procedirà a la revocació o reintegrament total o
parcial de la subvenció atorgada en els casos d’incompliment de les normes reguladores
de la subvenció establertes en aquesta convocatòria o en la Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Calafell, amb les conseqüències que s’estableixen en
aquestes bases i en la normativa aplicable.

27. Protecció de dades
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En compliment de la normativa de protecció de dades, l’Ajuntament de Calafell informa,
que les dades personals objecte d’aquestes subvencions seran tractades per aquesta
entitat amb la finalitat de poder gestionar les mateixes. Les dades seran incorporades al

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

b881832752b243928c17cdd1a307513f001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

fitxer de Subvencions de comerç i turisme, responsabilitat de l’Ajuntament, i seran
conservades mentre perduri la relació que els vincula. Aquestes dades no seran transmeses
a tercers llevat d’obligació legal.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els
drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el
dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Plaça de
Catalunya 1 , 43820 Calafell (TARRAGONA) O bé per correu electrònic dpo@calafell.com
S’informa que també podrà presentar una reclamació, si així ho considera, davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de
Protecció de Dades a dpo@calafell.com .
En els casos a què es refereix l’apartat 2 de l'article 11 RGPD, el/la responsable no es
negarà a actuar a petició de l'interessat amb la finalitat d'exercir els seus drets en virtut
dels articles 15 a 22 d'aquesta norma i articles 12 i ss LOPD/18, tret que pugui demostrar
que no està en condicions d'identificar a l'interessat.
Així mateix, el/la responsable del tractament facilitarà a l'interessat informació relativa a les
seves actuacions sobre la base d'una sol·licitud conformement als articles 15 a 22 RGPD, i,
en qualsevol cas, en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud.
Si el/la responsable del tractament no dóna curs a la sol·licitud de l'interessat, l'informarà
sense dilació, i a tot tardar transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, de les
raons de la seva no actuació i de la possibilitat de presentar una reclamació davant una
autoritat de control i d'exercitar accions judicials.
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El/la responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades
amb la intenció de garantir que, per defecte, solament siguin objecte de tractament les
dades personals que siguin necessaris per a cadascun de les finalitats específiques del
tractament. Aquesta obligació s'aplicarà a la quantitat de dades personals recollides, a
l'extensió del seu tractament, al seu termini de conservació i a la seva accessibilitat.
A aquest efecte, podrà utilitzar-se un mecanisme de certificació aprovat conformement a
l'article 42 RGPD com a element que acrediti el compliment de les obligacions establertes
als apartats 1 i 2 de l'article 25 RGPD.
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En tot cas, l'Ajuntament de Calafell vetllarà perquè les persones interessades puguin
exercir de forma correcta els drets previstos en els articles 12 a 18 de la LOPDGDD.
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ANNEX I
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SOL·LICITUD D’AJUTS PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, EMPRESES I
MICROEMPRESES DE CALAFELL AFECTADES PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19
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Dades identificatives de l’empresa sol·licitant (persona física o persona jurídica)
Raó social/Nom i cognoms:
CIF/NIF:
Nom comercial:
Domicili fiscal:
Telèfon:
Nom de la via:

Número:

Població:

CP:

Adreça de correu electrònic:

Web:

Descripció de l’activitat:
Codi CNAE i descripció:
Centre de treball a Calafell
Dades del centre del treball
Municipi:

Adreça:

Número:
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Nom de la via:
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Dades identificatives del/de la representant legal (en el cas de persones jurídiques)
Nom i cognoms:
NIF:

Adreça:

Nom de la via:
Telèfon:

Número:

Població:

Adreça de correu electrònic:

CP:
Web:

Dades de l’activitat subvencionada
Codi convocatòria
Activitat subvencionada
Cost total de l’activitat
Import de la subvenció

Sector (Seleccionar només un):
 Sector turístic: Hotels, pensions, apartaments turístics i empreses que gestionen
Habitatges d'ús turístic (Inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya).
 Comercial
 Altres sectors
Per a qualsevol establiment comercial:
 Subvenció portal virtual decalafellacasa.com

12/06/2020

DECLARO, sota la meva responsabilitat, el següent:

1. Que l’activitat es desenvolupa en un centre de treball ubicat al municipi de Calafell i

està degudament legalitzada.
2.

Que l’establiment està obert/ l’activitat està operativa tot l’any (11mesos + 1 de
vacances).

3. Que el sol·licitant (marqueu només una opció):
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Ha suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

b881832752b243928c17cdd1a307513f001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat pel Reial
Decret 465/2020.
Ha tingut una reducció d’ingressos d’almenys un 70% de la seva facturació
corresponent als mesos de març i abril de 2020 en comparació amb el mateix període
de l’any anterior, o període equivalent en cas d’empreses amb una antiguitat inferior
a un any i que ha registrat pèrdues econòmiques al mes de març i abril de 2020, com
a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

4. Que el nombre de persones treballadores per compte aliè que el sol·licitant tenia
contractats en data 13 de març era de:
Nombre de persones treballadores
5. Que el sol·licitant:

- No es troba en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de
persona beneficiària i es compromet al compliment de les obligacions de les persones
beneficiàries de les subvencions, previstes a l'article 13 i 14 de la Llei 38/2003, general
de subvencions.
- No està pendent de reintegrament de subvencions amb l’Ajuntament de Calafell.
- No ha estat sancionat per la comissió d’infraccions administratives de caràcter greu o
molt greu, ni ha estat objecte d’una resolució de disciplina d’activitats durant els últims
dos anys, en relació al centre de treball, i que no té expedients sancionadors o de
disciplina en tràmit en relació al centre de treball.
12/06/2020

- No ha estat sancionat/da en resolució ferma per la comissió d'infracció greu en
matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions
laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la
convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de
l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
- No ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó
de sexe o gènere.
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- No ha incomplert les disposicions normatives ni els requeriments de l’autoritat
competent, en relació a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.
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- Està donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques (en aquells
supòsits en què sigui obligatori).
6. Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document
original i que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic
durant tota la convocatòria, i que són certes les dades consignades en aquesta
sol·licitud.
7. Que en el cas de les persones treballadores autònomes que estan en situació d'alta

al Règim especial del treball autònom de la Seguretat Social (RETA) o mutualitat de
previsió social corresponent, que en el moment de presentar la sol.licitud de subvenció
es troben donats d’alta.
ADJUNTO els documents següents:(marcar si s’és persona treballadora autònoma o
persona jurídica):
La documentació a presentar, en el cas de persones treballadores autònomes és la
següent:
-DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica.
-Certificat actualitzat de situació censal que indiqui l'activitat econòmica amb la data
d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas, el del local de desenvolupament de l'activitat.
-Resolució / certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la mútua
professional corresponent.

12/06/2020

-En cas de tenir treballadors al seu càrrec, informe de vida laboral de l'empresa expedit per
la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s'inclogui el nombre de treballadors a data
13 de març de 2020.
-Certificat de titularitat bancària on constin les dades del compte bancari del sol·licitant
per poder domiciliar l’ajut.
- Model 303 IVA, primer i segon trimestre del 2019 i 2020.
-Model 130. IRPF, per a empresaris i professionals en estimació directa, primer i segon
trimestre del 2019 i 2020.
La documentació a presentar, en cas de persones jurídiques, és la següent:
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-NIF de la persona jurídica.
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-Certificat actualitzat de situació censal de la persona jurídica que indiqui l'activitat
econòmica amb la seva data d'alta, el domicili fiscal i, si escau el del local de
desenvolupament de l'activitat.
-Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud en
cas de no ser la mateixa persona. I el DNI o NIE corresponent.
-En cas de tenir treballadors al seu càrrec informe de vida laboral de l'empresa expedit per
la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s'inclogui el nombre de treballadors a data
d'13 de març de 2020.
-Model 303 IVA, primer i segon trimestre del 2019 i 2020.
-Certificat de titularitat bancària on constin les dades del compte bancari del sol·licitant
per poder domiciliar l’ajut.
AUTORITZO:
Que l’Ajuntament de Calafell pugui obtenir per mitjans electrònics les dades
següents: comprovació amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) d’estar al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Per tot això,
SOL·LICITO:
Que d’acord amb la convocatòria de l’ajut per a persones treballadores autònomes,
empreses i microempreses de Calafell afectades per les conseqüències de la COVID-19,
sigui admesa aquesta sol·licitud.
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De conformitat amb allò disposat a les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica
(ES) 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), us informem que les dades personals i
l’adreça de correu electrònic, obtinguts de la persona interessada seran tractades sota
responsabilitat de l’Ajuntament de Calafell per a l’enviament de comunicacions i es
conservaran mentre hi existeixi un interès mutu. Les dades no seran comunicades a
tercers, a excepció d’obligació legal. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del
consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Aquestes peticions s’hauran de dirigir a PLAÇA DE CATALUNYA NÚM. 1, 43820
CALAFELL (TARRAGONA). També té el dret a presentar una reclamació davant de
l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o qualsevol qüestió que consideri al Delegat
de Protecció de dades d’aquest Ajuntament a dades@calafell.org

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

Signatura del/la sol·licitant/ el/la representant legal,
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ANNEX II

JUSTIFICACIÓ D’AJUTS PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, EMPRESES I
MICROEMPRESES DE CALAFELL AFECTADES PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI
SANITÀRIA DERIVADA DEL COVID-19.

1. DADES DE L’ACTITIVAT SUBVENCIONADA
Codi convocatòria
Activitat subvencionada
Cost total de l’activitat
Regidoria/Servei concedent

Import justificat:
Import de la subvenció

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA

12/06/2020

Nom o raó social:
Nom i cognoms signant:
Càrrec amb el què actua :

CIF:
DNI:

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA

3.SECTOR (Seleccionar només un):
 Sector turístic: Hotels, pensions, apartaments turístics i empreses que gestionen
Habitatges d'ús turístic (Inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya).
 Comercial
 Altres sectors
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Per a qualsevol establiment comercial:
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 Subvenció portal virtual decalafellacasa.com

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS









Memòria justificativa del compliment de les condicions de la present resolució, amb
indicació de la impossibilitat de desenvolupar normalment l’activitat comercial. (Model
annex III)
Contracte de préstec degudament signat amb el detall dels interessos acordats amb
l’entitat financera.
Informe de vida laboral de l'empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
que abasti els 3 mesos posteriors a la concessió de la subvenció.
Relació detallada de les despeses afrontades per a poder continuar normalment
l’activitat comercial un cop finalitzat l’estat d’alarma. Amb identificació dels
proveïdors, de les factures, del seu import, data d’emissió i el pagament realitzat,
d’acord amb els requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel qual es regulen les obligacions de facturació. I còpia de les mateixes. (model annex
IV)
Si existeixen altres ingressos o subvencions que hagin finançat el mateix concepte que
aquesta subvenció, s’haurà de incloure el seu import i procedència. (Model annex V)
En el cas d’arrendaments, còpia del contracte.

12/06/2020

El/La sotasignant declara sota la seva responsabilitat:
Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per a la qual
fou concedida, la qual ha estat realitzada amb compliment de totes les obligacions
imposades en els instruments reguladors de la seva concessió.
Que els justificants inclosos en la relació de despeses (o els percentatges imputats a
l’activitat subvencionada) no s’han fet servir ni es faran servir per a justificar cap altre
subvenció.
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Que els documents originals que justifiquen la realització i el cost de l’activitat, es troben
arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Calafell, i seran conservats per un període no
inferior a 6 anys.
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De conformitat amb allò disposat a les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica
(ES) 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), us informem que les dades personals i l’adreça
de correu electrònic, obtinguts de la persona interessada seran tractades sota
responsabilitat de l’Ajuntament de Calafell per a l’enviament de comunicacions i es
conservaran mentre hi existeixi un interès mutu. Les dades no seran comunicades a
tercers, a excepció d’obligació legal. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del
consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Aquestes peticions s’hauran de dirigir a PLAÇA DE CATALUNYA NÚM. 1, 43820
CALAFELL (TARRAGONA). També té el dret a presentar una reclamació davant de
l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o qualsevol qüestió que consideri al Delegat de
Protecció de dades d’aquest Ajuntament a dades@calafell.org
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Signatura del/la sol·licitant/ el/la representant legal,
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ANNEX III

MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ

1. SECTOR DE L’ACTIVITAT
Activitat subvencionada

Càrrec

3. MOTIUS DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ:
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2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA
Raó Social
Nom i cognom
de qui subscriu
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4. CONCLUSIONS

Calafell,

de

de 2020
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Signatura del/de la beneficiari/ària o representant i segell de l’empresa
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ANNEX IV

RELACIÓ DE DESPESES

Nom i cognoms
de qui subscriu
Nom empresa o
persona
beneficiari/ària
Pressupost total
de l’activitat

Data factura

Càrrec

DNI
CIF

€

Creditor

Subvenció €
concedida

NIF/CIF

Import
€
justificat

Concepte

12/06/2020

TOTAL

* Només es podrà incloure l’IVA que no sigui recuperable o compensable.

de

de 2020

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant i segell de l’empresa
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ANNEX V

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS

Nom i cognoms
de qui subscriu
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Subvenció €
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€
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ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS REBUDES AMB LA MATEIXA FINALITAT

Concedent

NIF/CIF

Import

TOTAL

DECLARACIÓ D’INEXISTÈNCIA D’ALTRES INGRESSOS
12/06/2020

El/La sotasignant declara que no li ha estat concedida cap subvenció pública o privada, ni
tampoc ha rebut cap ingrés de qualsevol naturalesa, amb la finalitat de finançat totalment
o parcialment la mateixa activitat que ha estat objecte de subvenció per part de
l’Ajuntament de Calafell (Si no es consignen altres ingressos s’entendrà signada la

declaració de la seva inexistència).

Calafell,

de

de 2020

Alexandre Pallarès Cervilla
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AJUNTAMENT DE CALAFELL

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de
junio de 2020, expediente en relación a las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para personas trabajadoras autónomas, empresas y microempresas
establecidas en Calafell afectadas económicamente por las consecuencias de la crisis
sanitaria derivada del Covid-19, con la siguiente parte resolutiva:
1. Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas
trabajadoras autónomas, empresas y microempresas establecidas en Calafell afectadas
económicamente por las consecuencias de la crisis sanitaria derivada del Covid-19, en
régimen de concurrencia competitiva, las cuales se adjuntan a esta propuesta.
2. Exponer a información pública, por un plazo de veinte días hábiles, las bases aprobadas
en el apartado anterior mediante anuncio en el BOPT, tablón de anuncios de la
Corporación y web municipal.
3. Disponer que la aprobación inicial tendrá carácter definitivo sin necesidad de acuerdo
expreso a partir del siguiente día que finalice el periodo de información pública, si durante
este periodo no se formula ninguna alegación.
12/06/2020

4. Trasladar este acuerdo en la próxima Comisión Informativa de Promoción de la Ciudad
que se celebre.
5. Comunicar el acuerdo a los departamentos de Comercio, Turismo, Trabajo, Intervención
y Tesorería del Ayuntamiento.

El secretario, Alexandre Pallarès Cervilla

Alexandre Pallarès Cervilla
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Calafell, 12 de junio de 2020

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

b881832752b243928c17cdd1a307513f001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PERSONAS
TRABAJADORAS AUTÓNOMAS, EMPRESAS Y MICROEMPRESAS ESTABLECIDAS EN
CALAFELL AFECTADAS ECONÓMICAMENTE POR LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS
SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19.

Exposición de motivos

Calafell es un municipio turístico con un importante tejido comercial y empresarial que
representa una parte muy significativa de su riqueza.
A principios de marzo de 2020, ha sido reconocida como pandemia global la enfermedad
por corona virus (COVID-19), que ha derivado en la declaración del estado de alarma,
desde el pasado 14 de marzo de 2020, por la gestión de la situación de crisis sanitaria que
ha provocado.
Esta pandemia está ocasionando cuantiosos daños, generando, entre otros, una reducción
drástica e involuntaria de la actividad económica del tejido empresarial de Calafell y
provocando incluso la parada de numerosas empresas.

Alexandre Pallarès Cervilla
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12/06/2020

En el Pleno del 23 de abril, se aprobó, por unanimidad de los grupos municipales, la
adhesión al decálogo para la recuperación socioeconómica de los municipios de Cataluña,
propuesto por la FMC y la ACM. En este decálogo se dice que es necesario abrir nuevas
líneas de ayuda a fondo perdido, avales y créditos para impulsar los diferentes sectores
económicos y, especialmente, de autónomos, pequeñas y medianas empresas, para que
puedan rehacer su actividad. También, el decálogo propone movilizar la totalidad del
remanente de los ayuntamientos para destinarlo a políticas sociales y medidas
económicas. Finalmente, también se dice que se debe trabajar conjuntamente para
establecer un plan individualizado de regreso a la actividad para, además de salvar vidas,
salvar empresas, autónomos y, en consecuencia, puestos de trabajo.
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Por todo ello, el Ayuntamiento de Calafell ha preparado la creación de una línea de
750.000 euros dirigida a personas trabajadoras autónomas, empresas y microempresas
establecidas en el municipio para paliar la falta o disminución de ingresos y contribuir a
recuperar su actividad empresarial, de conformidad con las bases de subvenciones que se
detallan a continuación.

1. Objeto de la subvención

De acuerdo con el art. 4 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Calafell, las presentes Bases pretenden regular y fijar los criterios y el procedimiento de
solicitud, trámite, concesión, cobro y justificación de las subvenciones que conceda el
Ayuntamiento de Calafell, mediante ayudas económicas y subvenciones a personas
trabajadoras autónomas, empresas y microempresas, con domicilio del centro de trabajo
en el municipio de Calafell, como medida para paliar los efectos que la declaración del
estado de alarma ha tenido en todos los sectores, debido a los efectos del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid19, modificado por el Real Decreto
465/2020 y normas concordantes, o que no habiendo suspendido su actividad, hayan
tenido una reducción drástica e involuntaria de su facturación y que hayan registrado
pérdidas económicas como consecuencia de los efectos de la situación de crisis sanitaria.

12/06/2020

En ambos casos, con el fin de fomentar e incentivar el tejido productivo local después de
la grave situación provocada por la COVID-19 y, al mismo tiempo, promover el fomento
de la ocupación y luchar contra el desempleo, consecuencia de esta situación de crisis, de
acuerdo con las competencias propias establecidas de manera directa en el artículo 84.2 e)
de la Ley orgánica 6/2006, de 18 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, y de manera indirecta en los artículos 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de régimen local y 66 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, texto refundido
de la ley municipal y de régimen local de Cataluña.

2. Carácter finalista y compatibilidad con otras subvenciones
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Los fondos correspondientes no se pueden aplicar para hacer frente a otros gastos que
tengan una naturaleza o finalidad diferente a los principios y finalidades indicados en el
apartado anterior.
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Las presentes subvenciones son compatibles con la percepción de otras ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de otros entes públicos o privados; si bien,
en ningún caso, el importe sumado de todos los fondos recibidos, incluidos los de las
presentes bases, podrán superar el total de los gastos en las que el beneficiario haya
tenido que hacer frente para poder mantener su actividad comercial en el tiempo que
haya durado el estado de alarma decretado.
La ejecución de las acciones o la presentación de documentación definida en estas bases
es de obligado cumplimiento y será requisito imprescindible para la concesión de las
subvenciones correspondientes, siendo su incumplimiento motivo de denegación.
En todo lo no previsto en estas bases, se aplicará con carácter supletorio la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre General de Subvenciones, la Ordenanza general de subvenciones del
Ayuntamiento de Calafell y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes que
regulan la actividad de las administraciones públicas en materia de subvenciones.

3. Beneficiarios

De acuerdo con el art. 5 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Calafell, pueden ser beneficiarios de estas ayudas las personas trabajadoras autónomas,
microempresas y empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas y
con domicilio del centro de trabajo en el municipio de Calafell, y que cumplan las
condiciones que se definen en estas bases.
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Se entiende, a efectos de las presentes bases, por centro de trabajo, aquel lugar donde se
desarrolla una actividad comercial, industrial o de servicios, y que se localiza y sitúa en el
término municipal de Calafell. Será compatible tener centros de trabajo en otros
municipios.
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Signatura 1 de 1

Quedan excluidas aquellas personas trabajadoras autónomas, microempresas y empresas
que tengan su domicilio fiscal en el municipio de Calafell, pero que desarrollen su
actividad en centros de trabajo localizados en otros municipios. En todo caso para obtener
la condición de persona beneficiaria deberá justificar el cumplimiento de los requisitos del
art. 6 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Calafell.
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Cada persona solicitante sólo podrá formular una única solicitud y referida sólo a un único
sector (sector turístico, sector comercial u otros sectores) solicitando la subvención
correspondiente para el fomento de la ocupación.
Por otra parte, cualquier solicitante podrá optar a la ayuda para los negocios con un
establecimiento comercial en Calafell si acreditan una presencia y participación activa en el
portal virtual decalafellacasa.com.
4. Cuantía de las ayudas

La concesión se efectuará mediante un régimen de concurrencia competitiva, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título III de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Calafell, en consonancia con los siguientes baremos
de puntuación:
A) Sector turístico: Hoteles, pensiones, apartamentos turísticos y empresas que gestionen
Viviendas de uso turístico (inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña):
Les subvenciones se otorgaran a los solicitantes una vez aplicados los criterios y baremos
siguientes:


12/06/2020
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Para las empresas que han tenido que cerrar con motivo del estado de alarma: 10
puntos.
Para las empresas que no hayan cerrado y han tenido una reducción de ingresos
de más del 70% de su facturación, correspondiente al mes de marzo y abril, en
comparación con el mismo período del año anterior. En caso de que el solicitante
tuviera una antigüedad en su actividad empresarial inferior a un año, la
comparación se realizará entre los ingresos del mes de marzo y abril de 2020 y el
promedio de los ingresos mensuales, desde la fecha de su alta y hasta el 29 de
febrero de 2020: 5 puntos.
Para empresas de hasta 10 trabajadores contratados laboralmente: 10 puntos.
Para empresas con más de 10 trabajadores contratados laboralmente: 20 puntos.
Para cada empresa que realice su actividad durante todo el año (11 meses + 1 de
vacaciones): 5 puntos.
Para empresas que gestionen hasta 10 habitaciones o apartamentos turísticos,
inscritos en el RTC: 10 puntos.
Para empresas que gestionen entre 11 y 39 habitaciones o apartamentos turísticos,
inscritos en el RTC: 20 puntos.
Para empresas que gestionen entre 40 y 99 habitaciones o apartamentos turísticos,
inscritos en el RTC: 30 puntos.
Para empresas que gestionen 100 o más habitaciones o apartamentos turísticos,
inscritos en el RTC: 40 puntos.
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El importe definitivo de la subvención dependerá del número de peticiones efectuadas y
de la distribución económica de éstas hasta llegar al tope económico de la partida
presupuestaria, dado que la misma será distribuida entre todas las peticiones
proporcionalmente a la puntuación obtenida. Las puntuaciones son acumulativas. La
cantidad máxima de la subvención será de 6.000 euros para los hoteles y pensiones y
3.000 euros para las empresas de apartamentos turísticos.
Dotación máxima presupuestaria: 85.000 euros.
B) Sector comercial:
Las subvenciones se otorgaran a los solicitantes una vez aplicados los criterios y baremos
siguientes:
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Para las empresas que han tenido que cerrar con motivo del estado de alarma: 10
puntos.
Para las empresas que no hayan cerrado y han tenido una reducción de ingresos
de más del 70% de su facturación, correspondiente al mes de marzo y abril, en
comparación con el mismo período del año anterior. En caso de que el solicitante
tuviera una antigüedad en su actividad empresarial inferior a un año, la
comparación se realizará entre los ingresos del mes de marzo y abril de 2020 y el
promedio de los ingresos mensuales desde la fecha de su alta y hasta el 29 de
febrero de 2020: 5 puntos.
Para empresas de hasta 10 trabajadores contratados laboralmente: 10 puntos.
Para empresas con más de 10 trabajadores contratados laboralmente: 20 puntos.
Para las empresas que justifiquen tener más de un establecimiento comercial en el
municipio: 5 puntos por local adicional, con un máximo de 20 puntos.
Para las empresas que sean del sector de la moda, restauración y ocio nocturno:
10 puntos.
Para cada empresa que realice su actividad durante todo el año (11 meses + 1 de
vacaciones): 5 puntos.
Aquellas actividades que hayan realizado mejoras de la imagen exterior y del
interior del local, consistentes en mejora de exposición y venta, mejora de los
sistemas de seguridad, señalización, accesibilidad del local, y proyectos de
interiorismo, ingeniería y arquitectura para adaptación del local: 10 puntos.
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Signatura 1 de 1

El importe definitivo de la subvención dependerá del número de peticiones efectuadas y la
distribución económica de las subvenciones hasta llegar al tope económico de la partida
presupuestaria, dado que la misma será distribuida entre todas las peticiones
proporcionalmente a la puntuación obtenida. Las puntuaciones son acumulativas. El
importe máximo de la subvención será de 4.000 euros.
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Dotación máxima presupuestaria: 425.000 euros

C) Otros sectores:
Las subvenciones destinadas a las empresas o personas trabajadoras autónomas o
empresas de otros sectores se otorgarán a los solicitantes una vez aplicados según los
siguientes criterios:
Para personas trabajadoras autónomas que han tenido que cerrar su negocio o
establecimiento a raíz de la pandemia de la Covid19: 10 puntos.





Para personas autónomas y empresas que no hayan cerrado su negocio o
establecimiento, pero han sufrido una reducción de al menos un 70% de su
facturación del mes de marzo y abril de 2020, en comparación con el mismo
periodo del año anterior: 5 puntos. En caso de que el solicitante tuviera una
antigüedad en la actividad empresarial inferior a un año, la comparación se
realizará entre los ingresos del mes de marzo y abril de 2020 y el promedio de los
ingresos mensuales desde la fecha de su alta y hasta el 29 de febrero de 2020.
Para personas trabajadoras autónomas que se dedican al mundo de la cultura, de
la música o de las artes: 1 punto adicional.
Para cada persona trabajadora contratada por cuenta ajena: 1 punto adicional.

12/06/2020

El importe definitivo de la subvención dependerá del número de peticiones efectuadas y la
distribución económica de las subvenciones hasta llegar al tope económico de la partida
presupuestaria, dado que la misma será distribuida entre todas las peticiones
proporcionalmente a la puntuación obtenida. Las puntuaciones son acumulativas. Las
subvenciones se darán por establecimiento o por actividad, pudiendo presentarse una
persona física o empresa con diferentes negocios. El importe máximo de la subvención
será de 1.000 euros.
Dotación máxima presupuestaria: 140.000 euros.
Establecimientos comerciales con presencia y participación activa en el portal virtual

decalafellacasa.com.

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

La subvención máxima será de hasta 1.000 euros por establecimiento comercial con
presencia y acciones efectivas y visibles en el portal virtual decalafellacasa.com .
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El importe definitivo de la subvención dependerá del número de peticiones efectuadas y la
distribución económica de las subvenciones hasta llegar al tope económico de la partida
presupuestaria, en los importes solicitados y, en caso de superar el importe máximo,
repartiendo las cantidades de manera proporcional.
Los gastos subvencionables serán todas las referentes a la creación o adaptación de la web
del establecimiento, a fin de participar en el portal virtual, producidas después de la fecha
de inicio del Estado de Alarma, y serán compatibles con las anteriores siempre que sean
establecimientos comerciales.
Dotación máxima presupuestaria: 100.000 euros

5. Obligaciones de las personas solicitantes

Las personas, físicas y jurídicas, solicitantes de las ayudas, deberán cumplir con los
requisitos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, así
como por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y la Ordenanza general
de subvenciones del Ayuntamiento de Calafell.

6. Publicidad de la convocatoria y de las ayudas

12/06/2020

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Calafell, y la normativa general de subvenciones, la convocatoria y la
resolución de concesión de las subvenciones se publicará en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), regulada por el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, en el tablón de anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento y el BOPT.
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La resolución de la concesión de las subvenciones, al gozar de publicidad en los Boletines
públicos oficiales y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Calafell, -al ser un
procedimiento de libre concurrencia competitiva-, posibilitará que se pueda sustituir la
notificación a cada una de las personas físicas o jurídicas interesadas, por la publicación.
Igualmente, una vez concedida la ayuda, la persona beneficiaria estará obligada a dar
conocimiento público de las subvenciones percibidas en los términos y condiciones
establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Calafell y en
la Ley 19/2014, de transparencia , acceso a la información pública y buen gobierno, bien
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sea en la página web de la actividad, bien sea en folletos de publicidad, carteles en el
propio local o cualquier otro material de comunicación en papel o digital.

7. Plazo de presentación de solicitudes y documentación
Las solicitudes, tramitación, notificaciones en su caso, y demás actuaciones derivadas del
expediente se realizarán de manera electrónica, habiéndose de establecer un correo y
teléfono móvil de comunicación con el Ayuntamiento como domicilio a efectos de
notificaciones, siendo de aplicación para las notificaciones lo establecido en la Ley
39/2015 al respecto, para las empresas o personas autónomas, sean personas jurídicas o
físicas.
Así, se presentarán por vía telemática en la web municipal http://calafell.cat mediante
instancia o solicitud correspondiente, a partir del día siguiente de la última fecha en que se
publique la convocatoria en el BOPT, en la web municipal y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento; y en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Cualquier cambio de domicilio de los beneficiarios se deberá comunicar al ayuntamiento.
Las actuaciones tanto de gestión de la subvención, como de control financiero, realizadas
en el domicilio anterior serán válidas mientras no se comunique el cambio.
Las solicitudes deberán ser realizadas según el modelo que consta como Anexo I adjunto a
las presentes bases, acompañando los documentos que acrediten todos y cada uno de los
requisitos para participar.
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Las solicitudes deberán manifestar el importe de lo que se hace petición, de acuerdo con
los gastos que se han efectuado durante el Estado de Alarma y de acuerdo con las
presentes bases.

8. Requisitos

Los beneficiarios, de acuerdo con el fin de fomento del empleo, deberán cumplir los
requisitos siguientes:
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-Personas trabajadoras autónomas, microempresas y pequeñas empresas con domicilio del
centro de trabajo en el municipio de Calafell, y que cumplan las condiciones que se
definen en estas bases y que tengan sede social en Calafell, o al menos el centro de
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trabajo de alta en la seguridad Social en Calafell con empleados de alta, en el mismo
municipio de Calafell.
-En el caso de tener centro de trabajo, será necesario que la actividad esté debidamente
legalizada.
-Que, en su caso, hayan tenido que suspender su actividad debido a los efectos del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, modificado por el
Real Decreto 465/2020 y normas concordantes.
-Que, en su caso, no habiendo tenido que suspender su actividad, hayan tenido una
reducción involuntaria de la facturación, al menos, de un 70% correspondiente al mes de
marzo 2020, en comparación con la del mes de marzo del año 2019, y que, además,
hayan registrado pérdidas económicas producidas en el mes de marzo de 2020, como
consecuencia de los efectos de la situación de crisis sanitaria.
-Estar, en su caso, afiliado/ a y dado/a de alta, al menos durante el primer trimestre de
2020, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, incluidos los autónomos
societarios, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para
trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, y los trabajadores autónomos incluidos en el
Régimen Especial de trabajadores del Mar o Mutualidades de regímenes especiales.
-Mantener el número de empleados fijos que tenía en fecha a 1 de marzo.

12/06/2020

-No haber incumplido las disposiciones normativas ni los requerimientos de la autoridad
competente, en relación a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID19.

9. Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas bases, aquellas que
de manera indudable respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarias, se efectúen en el periodo del Estado de Alarma, y tengan la
finalidad de fomento del empleo.
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En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior
al valor de mercado, ni se podrá incurrir en sobrefinanciación en relación a las
subvenciones, ingresos o recursos obtenidos.
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Serán gastos subvencionables la estimación de los gastos a las que deba hacer frente el
solicitante en el tiempo que dura la situación de Estado de Alarma derivado de la
pandemia, durante el cual no se ha podido ejercer su actividad en condiciones normales, o
por falta de ingresos.
Será necesario acompañar documentación que pueda justificar esta estimación. Los
conceptos subvencionables podrán ser:









Alquiler o gastos hipotecarios asociados al establecimiento comercial donde se
desarrolla la actividad empresarial, cuando no hayan podido ser aplazados.
Nóminas y seguros sociales de los trabajadores/as.
Intereses de cualquier préstamo concedido en el marco de las ayudas de
financiación en situación de la COVID-19. No se subvencionarán recargos por
demoras en el cumplimiento del contrato de préstamo ni intereses por saldos
deudores.
Gastos relacionados con la digitalización del negocio, tales como, participación del
portal web decalafellacasa.com, compra de licencias de software y mantenimiento
habilitadas para establecer el comercio en línea, licencias para teletrabajo, gastos
relacionados con la creación, desarrollo, mantenimiento de espacios web y
pasarelas • las de pago para comercio electrónico.
Mejora de la imagen exterior y del interior del local consistente en:
-Mejora de exposición y venta.
-Mejora de los sistemas de seguridad, señalización, accesibilidad del local.
-Proyectos de interiorismo, ingeniería y arquitectura para adaptación del local.
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Queda excluido el mantenimiento y la conservación del local como por ejemplo
pintar el local, abrillantar el suelo, etc.
Se considerarán gastos no inventariables aquellos que individualmente no superen
los 1.500 €.
Gastos en campañas de marketing y publicidad en el periodo del estado de
alarma.

10. Documentación a presentar en la solicitud de la subvención
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Será necesario acompañar la siguiente documentación:
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Modelo de solicitud Anexo I que consta en las presentes bases,
acompañado de la declaración responsable, firmada por el interesado o
representante legal de la persona solicitante.
Documentación especificada en el Anexo I.

11. Inicio del procedimiento

El procedimiento se iniciará a instancia de la parte realizada por vía electrónica o
telemática, que consta en el Anexo I.
Según el decreto 2019/3233 de fecha 06/19/2019 el Comité técnico instituido en estas
bases comprobará que cumple los requisitos formales exigibles y que se acompaña la
documentación preceptiva requerida.
Caso contrario se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles subsane
la falta o complemente la documentación. La presentación de la instancia de solicitud de
la subvención supondrá la aceptación incondicionada de las presentes bases y el resto de
las condiciones en la misma, establecidas por parte del solicitante.
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No obstante el plazo establecido, si el solicitante que habiendo hecho la instancia de
solicitud, diera cuenta de que ésta contiene alguna deficiencia o defecto, incluso alguna
carencia documental necesaria para que la misma rija, podrá enmendar el mismo en el
plazo de 10 días hábiles posteriores a su presentación. Esta enmienda debe identificar
correctamente el objeto de la subvención, la persona que la solicita, en su caso, el nombre
del representante, y el número de registro de entrada.

12. Instrucción

Se seguirán los trámites según dispone el artículo 16 y siguientes de la Ordenanza general
de subvenciones del Ayuntamiento de Calafell. Será el órgano competente para la
resolución de la concesión de las subvenciones el Pleno según decreto número 2019/3320
de fecha 06/25/2019.
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El Comité técnico, a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que se notificará a los interesados en la forma que
establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la
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propuesta de resolución definitiva, donde deberán constar el solicitante o la relación de
solicitantes por los que se propone la concesión de la subvención y la cuantía, se deberá
especificar la evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
13. Resolución

El Pleno como órgano competente, a la vista de la propuesta presentada por el Comité
Técnico, como órgano gestor, resolverá las solicitudes en el plazo de 15 días desde la
recepción de la propuesta de éste, la resolución de concesión, además de contener los
solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las otras
solicitudes, e incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes. Las subvenciones se
concederán según la puntuación obtenida en cada uno de los ámbitos incluidos, y dentro
de la puntuación obtenida se repartirán los importes presupuestados hasta agotar la
partida disponible, de manera proporcional y sin rebasar los límites determinados por el
nivel otorgado a la petición o solicitud presentada.
En la resolución de concesión deben quedar claramente identificados
asumidos por los beneficiarios, en especial el compromiso de fomento
Dado que el importe de la subvención y su percepción no dependen de
parte del beneficiario de una actividad propuesta, sólo se requiere
cumplen las condiciones y requisitos para obtenerla.

los compromisos
de la ocupación.
la realización por
justificar que se

14. Aceptación de la subvención
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La subvención se entenderá aceptada si el/la beneficiario/a no hubiera manifestado
expresamente sus objeciones en el plazo de diez días hábiles, a contar desde la fecha de la
notificación de la resolución de otorgamiento, sin perjuicio de la posibilidad de presentar
los recursos correspondientes de acuerdo con las leyes.
15. Recursos
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Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente de haberse publicado la resolución, de acuerdo con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas. También se podrá interponer directamente
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente de haberse publicado la resolución, de
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acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso administrativa.
16. Órganos gestor y resolutorio de la concesión

Tendrá la condición de órgano gestor de la subvención, el Comité técnico, del cual
formarán parte el conjunto de técnicos y técnicas del área de Promoción de la Ciudad.
Hará de Secretario del Comité un/a Técnico/a o un/a administrativo/a o auxiliar
administrativo/a que se designe. Por lo cual, cualquier trámite relacionado con la
subvención se realizará mediante la Alcaldía.
El órgano resolutorio de la concesión será el Pleno del Ayuntamiento de Calafell.

17. Pago de la subvención

El pago de la subvención se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 28 y
siguientes de la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Calafell.
En este sentido, y de acuerdo con la urgencia y la naturaleza de la ayuda que representa
esta subvención, de conformidad con lo establecido en el art. 28 apartado 5º de la
Ordenanza municipal, en la resolución de la concesión se aprobará un pago anticipado de
la subvención equivalente al 75% del importe otorgado.
El 25% restante se pagará una vez justificada la subvención.
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El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta del interesado, por lo que
será necesario aportar certificado de titularidad de la cuenta emitida por la entidad,
admitiéndose las realizadas con firma digital y / o sellado de tiempo.
No podrá realizarse el pago de la subvención, mientras el beneficiario no se encuentre al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
18. Obligaciones de los beneficiarios
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Son obligaciones de los beneficiarios, partiendo de la finalidad principal de fomento de la
ocupación por el riesgo que sufre la actividad económica en la actual situación de crisis
sanitaria, las siguientes:
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-Mantener la actividad empresarial durante 4 meses, como mínimo, a partir del día
siguiente de la publicación de la resolución de concesión de la subvención.
-En caso de optar a la subvención por tener a su cargo trabajadores, el mantenimiento de
al menos un 100% de la plantilla declarada en el informe de la vida laboral de antes del
inicio del Estado de Alarma.
-Destinar el 100% de las cantidades recibidas a los gastos propios de la actividad.
-Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente
normativa en materia de subvenciones.
-Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones, y en particular, para obtener la subvención falseando
las condiciones requeridas u ocultando aquellas que lo hubieran impedido, o mostrar
resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en el artículo 14 de la Ley general de subvenciones, y la Ordenanza
general de subvenciones del Ayuntamiento de Calafell.
-Cumplir las demás obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley general de
subvenciones, y la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Calafell.
19. Plazo de presentación de la justificación
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De conformidad con lo establecido en el art. 25 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Calafell, se fija el plazo para justificar la totalidad de la subvención
en cuatro meses desde la fecha de finalización del Estado de Alarma que ha imposibilitado
el normal desarrollo de la actividad comercial, por lo que se deberá presentar al órgano
gestor cuenta justificativa, de todos aquellos gastos que se hayan tenido que afrontar
durante el período de Estado de Alarma para poder continuar normalmente con la
actividad.
20. Justificación de la subvención
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La justificación de la subvención se realizará de acuerdo con el modelo de solicitud del
Anexo II y el cumplimiento y aportación de la documentación especificada en los Anexos
III, IV y V.
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21. Comprobación de la justificación adecuada de la subvención

El órgano gestor que haya tramitado la concesión de la subvención deberá comprobar la
adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. A
estos efectos podrá recalar toda la información y documentación que se crea oportuna en
función de la declaración de la persona que se le ha otorgado dicha subvención.

22. Revisión, revocación, modificación y renuncia

Sin perjuicio de las responsabilidades que procedan, el Ayuntamiento de Calafell
procederá a la revocación o reintegro total o parcial de la subvención otorgada en los
casos siguientes:
-Falta de justificación o justificación incompleta de los fondos recibidos.
-Incumplimiento de la finalidad de fomento de la ocupación y / o de las condiciones en
base a las que la subvención fue concedida.
-Incumplimiento de las obligaciones sociales, fiscales, contables, laborales, en materia de
seguridad y salud en el trabajo, de prevención de riesgos laborales y de conservación de
documentos.
-Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
por parte del órgano municipal que gestiona la subvención.
12/06/2020

-Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas bases o los
artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, que dé
lugar a la revocación de la ayuda y el reintegro de las cuantías percibidas por el
beneficiario.
a) Falta de justificación.
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Si una vez finalizado el plazo de presentación de la documentación justificativa, ésta no se
hubiera presentado, se procederá a requerir al beneficiario/a para que la presente en un
plazo máximo improrrogable de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la
comunicación del requerimiento, con la advertencia que de no hacerlo se procederá a la
revocación o reintegro.
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b) Deficiencias en la justificación.

En caso de que los documentos presentados como justificación fueran incorrectos o
incompletos, se comunicará al interesado/a la necesidad de subsanar las anomalías
detectadas en un plazo máximo improrrogable de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente que sea notificado, con la advertencia que de no hacerlo se procederá a la
revocación o reintegro.
c) Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución.

Con posterioridad al acuerdo de concesión, se podrá modificar, de oficio o previa solicitud
del beneficiario/a, el importe, el plazo de justificación y otras obligaciones, cuando no se
perjudiquen los intereses de terceros y se dé alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando se produzca una alteración en las condiciones que determinaron la concesión
de la subvención.
b. Cuando el beneficiario/a haya obtenido para la misma actuación otras subvenciones,
ayudas o aportaciones de cualquier origen, público o privado, que sumados a la del
Ayuntamiento superen el coste total de la subvención.
c. Cuando el beneficiario/a no haya justificado adecuadamente la totalidad de la
subvención.

Cuando a consecuencia de la anulación, revocación o de la revisión de la subvención, el
importe definitivo de ésta sea inferior al importe pagado, el beneficiario/a estará
obligado/a a reintegrar el exceso. Asimismo, también estará obligado/a a reintegrar, quien
haya percibido la subvención falseando las condiciones exigidas u ocultando aquellas que
hubieran impedido su concesión; por incumplimiento total o parcial del objetivo de la
subvención; por incumplimiento de la obligación de justificar en los plazos establecidos;
por resistencia u obstrucción a las actuaciones de comprobación y de control financiero y
en los demás supuestos previstos en la normativa de la Ley General de Subvenciones y
normativa conexa. En los casos anteriores, se procederá al reintegro por parte de los
beneficiarios de la totalidad o parte de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
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12/06/2020

d) Causas de reintegro.
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de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro.
e) Obligados y obligadas al reintegro.

Responderán solidariamente del reintegro los beneficiarios/as. Así, serán responsables
subsidiarios de la obligación de reintegrar los administradores/as de la sociedad que no
realicen los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las
obligaciones incumplidas, o que adoptaran los acuerdos que hicieran posible el
incumplimiento o consintieran el de quienes de ellos dependa.
También serán responsables aquellos o aquellas que fueran administradores/as de las
personas jurídicas beneficiarias dentro del plazo de ejecución y justificación de la
subvención otorgada, aunque hayan cesado en sus actividades en el momento de iniciarse
el procedimiento de reintegro de la subvención.
Serán causas de reintegro las establecidas en el art. 34 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Calafell. Asimismo, se deberá reintegrar la subvención
si se dieran las circunstancias previstas en el Título II (arts. 36 a 43) de la Ley General de
Subvenciones (el reintegro conllevará el abono de los intereses de demora
correspondientes). Será competente para la resolución que apruebe el reintegro de las
subvenciones el Pleno municipal.

f) Infracciones y sanciones.
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Las acciones y omisiones que constituyen infracciones administrativas en materia de
subvenciones se desprenden de las tipificadas en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley
38/2003, y al Título IV del Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RD 887/2006,
21 de julio).
El/la beneficiario/a podrá renunciar a la subvención en cualquier momento, lo que conlleva
que quedará libre del cumplimiento de la carga, las condiciones o la afectación que se
hubiera impuesto con motivo de su concesión, y perderá el derecho de exigirla.

El régimen de otorgamiento de las subvenciones será el de concesión en la modalidad de
concurrencia competitiva.
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23. Régimen jurídico
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Las ayudas reguladas en estas bases tienen carácter público sujeto a la finalidad de
fomento de la ocupación, y no generan ningún derecho a la obtención de ayudas en años
posteriores, y en ningún caso se pueden alegar como precedente.
La convocatoria estará presidida por los principios de igualdad y no discriminación,
publicidad y transparencia, concurrencia y objetividad. El artículo 84.2 e) del Estatuto de
autonomía de Cataluña establece las competencias propias de los gobiernos locales, entre
las que se encuentra la regulación del establecimiento de autorizaciones y promociones de
todo tipo de actividades económicas, especialmente las de carácter comercial, artesanal y
turístico y fomento del empleo.
El artículo 71.1 g) del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, dispone que para la
gestión de sus intereses, el municipio también puede ejercer actividades complementarias
de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, la relativa al empleo y la
lucha contra el paro.
Del artículo 15.4,1 g) y 3 g) de la Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del sistema de
empleo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña se reconoce el rol competencial de
fomento al empleo de las administraciones locales, así como el fomento de la actividad
comercial dentro del término municipal, actividad que es el motor de la contratación y que
ha resultado muy dañada por la declaración del Estado de Alarma consecuencia de la
pandemia COVID-19 provocada por el coronavirus SARS-COV-2 siendo necesaria la ayuda
a la reactivación para evitar la pérdida de tejido comercial y de puestos de trabajo.
24. Financiamiento de la subvención
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El importe que se destina a las subvenciones objeto de estas bases es de 750.000 euros y
se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 400/4310/4790000 Ayudas
empresas promoción COVID-19.

25. Control financiero
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Estas subvenciones quedarán sometidas a control financiero tal como establecen los
artículos 41 y concordantes de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Calafell, y de acuerdo con el Título III de la Ley general de subvenciones y la normativa
que regula el control interno en el sector público local.
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Los funcionarios y funcionarias de la Intervención General del Ayuntamiento de Calafell,
en el ejercicio de las funciones de control financiero de subvenciones, se considerarán
funcionarios/as con participación de funciones públicas esenciales y presunción de
veracidad de sus actos.
26. Otros extremos

Tal como se establece anteriormente, las presentes ayudas serán compatibles con otras
ayudas públicas con la misma finalidad, y con bonificaciones y exenciones fiscales que se
apliquen a los solicitantes de esta subvención.
Asimismo, los beneficiarios pueden renunciar, de forma expresa, total o parcialmente, a la
subvención otorgada, comunicando esta circunstancia al órgano competente.
Las causas de la nulidad y la anulación son las que establece el artículo 33 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Calafell, y el art. 36 de la Ley38
/ 2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. La tramitación será aquella
establecida en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Calafell.
No obstante lo dicho, el Ayuntamiento procederá a la revocación o reintegro total o
parcial de la subvención otorgada en los casos de incumplimiento de las normas
reguladoras de la subvención establecidas en esta convocatoria o en la Ordenanza General
de Subvenciones del Ayuntamiento de Calafell, con las consecuencias que se establecen
en estas bases y en la normativa aplicable.
27. Protección de datos

12/06/2020

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, el Ayuntamiento de Calafell
informa, que los datos personales objeto de estas subvenciones serán tratados por esta
entidad con el fin de poder gestionar las mismas. Los datos serán incorporados al fichero
de Subvenciones de comercio y turismo, responsabilidad del Ayuntamiento, y serán
conservados mientras perdure la relación que los vincula. Estos datos no serán
transmitidos a terceros salvo obligación legal.
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En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento otorgado, así como
ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u
oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones será preciso
que se haga en Plaça de Catalunya 1, 43820 Calafell (TARRAGONA) o bien por correo
electrónico dpo@calafell.com

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Se informa que también podrá presentar una reclamación, si así lo considera, ante la
Autoridad Catalana de Protección de Datos o bien ponerse en contacto con el Delegado
de Protección de Datos a dpo@calafell.com.
En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo 11 RGPD, el/la responsable no se
negará a actuar a petición del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los
artículos 15 a 22 de esta norma y artículos 12 y ss. LOPD/18, salvo que pueda demostrar
que no está en condiciones de identificar al interesado.
Asimismo, el/la responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a
sus actuaciones sobre la base de una solicitud arreglo a los artículos 15 a 22 RGPD, y, en
cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud.
Si el/la responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará
sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las
razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una
autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.
El/la responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas
con la intención de garantizar que, por defecto, sólo sean objeto de tratamiento los datos
personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento.
Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, en la extensión de
su tratamiento, a su plazo de conservación y en su accesibilidad.
A tal efecto, podrá utilizarse un mecanismo de certificación aprobado con arreglo al
artículo 42 RGPD como elemento que acredite el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 25 RGPD.

12/06/2020

En todo caso, el Ayuntamiento de Calafell velará para que los interesados puedan ejercer
de forma correcta los derechos previstos en los artículos 12 a 18 de la LOPDGDD.

ANEXO I
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SOLICITUD DE AYUDAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS, EMPRESAS Y
MICROEMPRESAS DE CALAFELL AFECTADAS POR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Datos identificativos de la empresa solicitante (persona física o persona jurídica)
Razón social / Nombre y apellidos:
CIF/NIF:
Nombre comercial:
Domicilio fiscal:
Teléfono:
Nombre de la vía:

Número:

Población:

CP:

Dirección de correo electrónico:

Web:

Descripción de la actividad:
Código CNAE y descripción:
Centro de trabajo en Calafell

Datos del centro de trabajo
Municipio:

Dirección:

Número:
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Nombre de la vía:
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Datos identificativos del/de la representante legal (en el caso de personas jurídicas)
Nombre y apellidos:
NIF:

Dirección:

Nombre de la vía:
Teléfono:

Número:

Población:

Dirección de correo electrónico:

CP:
Web:

12/06/2020

Datos de la actividad subvencionada
Código convocatoria
Actividad subvencionada
Coste total de la
actividad
Importe de la subvención
Sector (Seleccionar sólo uno):
 Sector turístico: Hoteles, pensiones, apartamentos turísticos y empresas que
gestionen Viviendas de uso turístico (Inscritos en el Registro de Turismo de
Cataluña).
 Comercial
 Otros sectores
Para cualquier establecimiento comercial:
 Subvención portal virtual decalafellacasa.com

DECLARO, bajo mi responsabilidad, lo siguiente:
8. Que la actividad se desarrolla en un centro de trabajo ubicado en el municipio de
Calafell y está debidamente legalizada.

9. Que el establecimiento está abierto / la actividad está operativa todo el año (11
meses + 1 de vacaciones).
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10. Que el solicitante (marque solamente una opción):
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Ha suspendido su actividad económica como medida derivada de la aplicación del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
modificado por el Real Decreto 465/2020.
Ha tenido una reducción de ingresos de al menos un 70% de su facturación
correspondiente a los meses de marzo y abril de 2020 en comparación con el mismo
período del año anterior, o período equivalente en caso de empresas con una
antigüedad inferior a un año y que ha registrado pérdidas económicas en el mes de
marzo y abril de 2020, como consecuencia de los efectos de la COVID-19.

11. Que el número de personas trabajadoras por cuenta ajena que el solicitante tenía
contratados en fecha 13 de marzo era de:
Nombre de personas trabajadoras
12. Que el solicitante:

- No se encuentra en ninguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición
de persona beneficiaria y se compromete al cumplimiento de las obligaciones de los
beneficiarios de las subvenciones, previstas en el artículo 13 y 14 de la Ley 38/2003,
General de subvenciones.
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- No está pendiente de reintegro de subvenciones con el Ayuntamiento
de Calafell.
- No ha sido sancionado por la comisión de infracciones administrativas de carácter
grave o muy grave, ni ha sido objeto de una resolución de disciplina de actividades
durante los últimos dos años, en relación al centro de trabajo, y que no tiene
expedientes sancionadores o de disciplina en trámite en relación al centro de trabajo.
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- No ha sido sancionado/a en resolución firme por la comisión de infracción grave en
materia de integración laboral de discapacitados o muy grave en materia de relaciones
laborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo, durante el año anterior a la
convocatoria, de conformidad con el Texto refundido de la Ley sobre infracciones y
sanciones del orden social, aprobado por Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.
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- No ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes
condenatorias por haber ejercido o tolerado prácticas laborales discriminatorias por
razón de sexo o género.
- No ha incumplido las disposiciones normativas ni los requerimientos de la autoridad
competente, en relación a la situación de emergencia sanitaria provocada por la
COVID-19.
- Está dado de alta en el censo del impuesto sobre actividades económicas (en aquellos
supuestos en los que sea obligatorio).
13. Que la documentación adjunta que se presenta es una copia idéntica del

documento original y que también lo será la documentación que se presente en
formato electrónico durante toda la convocatoria, y que son ciertos los datos
consignados en esta solicitud.
14. Que en el caso de las personas trabajadoras autónomas que están en situación de

alta en el Régimen especial del trabajo autónomo de la Seguridad Social (RETA) o
mutualidad de previsión social correspondiente, que en el momento de presentar la
solicitud de la subvención, se encuentran dadas de alta.

ADJUNTO los documentos siguientes: (marcar si se es persona trabajadora autónoma o
persona jurídica):
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La documentación a presentar, en el caso de personas trabajadoras autónomas es la
siguiente:

-DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.
-Certificado actualizado de situación censal que indique la actividad económica con la
fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso, el del local de desarrollo de la actividad.
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-Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la
mutua profesional correspondiente.
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-En caso de tener trabajadores a su cargo, informe de vida laboral de la empresa expedido
por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores en
fecha 13 de marzo de 2020.
-

Certificado de titularidad bancaria donde consten los datos de la cuenta
bancaria del solicitante para poder domiciliar la ayuda.

- Modelo 303 IVA, primer y segundo trimestre del 2019 y 2020.
-Modelo 130. IRPF, para empresarios y profesionales en estimación directa, primer y
segundo trimestre del 2019 y 2020.

La documentación a presentar, en caso de personas jurídicas, es la siguiente:

-NIF de la persona jurídica.
-Certificado actualizado de situación censal de la persona jurídica que indique la actividad
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y, en su caso el del local de desarrollo
de la actividad.
-Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud
en caso de no ser la misma persona. Y el DNI o NIE correspondiente.
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-En caso de tener trabajadores a su cargo informe de vida laboral de la empresa expedido
por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores a
fecha de 13 de marzo de 2020.
-Modelo 303 IVA, primer y segundo trimestre del 2019 y 2020.
-Certificado de titularidad bancaria donde consten los datos de la cuenta bancaria del
solicitante para poder domiciliar la ayuda.
AUTORIZO:
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Que el Ayuntamiento de Calafell pueda obtener por medios electrónicos los datos
siguientes: comprobación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y
la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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Por todo ello,
SOLICITO:
Que de acuerdo con la convocatoria de la ayuda para personas trabajadoras
autónomas, empresas y microempresas de Calafell afectadas por las consecuencias de
la COVID-19, sea admitida esta solicitud.
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley
Orgánica (ES) 15/1999, de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos
personales y la dirección de correo electrónico, obtenidos del interesado serán tratados
bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Calafell para el envío de comunicaciones y
se conservarán mientras exista un interés mutuo. Los datos no serán comunicados a
terceros, a excepción de obligación legal. En cualquier caso podrá indicar la revocación
del consentimiento otorgado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o
supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la
portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán dirigirse a PLAÇA DE CATALUNYA
Nº. 1, 43820 CALAFELL (TARRAGONA). También tiene el derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de datos o cualquier cuestión
que considere al Delegado de Protección de datos de este Ayuntamiento a
dades@calafell.org
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Firma del / la solicitante / el / la representante legal,
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ANEXO II
JUSTFICACIÓN DE AYUDA PARA PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS, EMPRESASY
MICROEMPRESAS DE CALAFELL AFECTADAS POR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
Código convocatoria
Actividad subvencionada:
Coste total de la actividad
Concejalía/Servicio concedente

Importe justificado.
Importe de la subvención:

2. DATOS DEL/DE LA BENEFICIARIO/A
Nombre o razón social:

CIF:

Nombre y apellidos del/de la signatario/a:
Cargo bajo el cual actúa:

DNI:

12/06/2020

3. DATOS DEL/DE LA BENEFICIARIO/A

4.SECTOR (Seleccionar sólo uno):
 Sector turístico: Hoteles, pensiones, apartamentos turísticos y empresas que
gestionan Viviendas de uso turístico (inscritos en el Registro de Turismo de
Cataluña).
 Comercial
 Otros sectores
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Para cualquier establecimiento comercial
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 Subvención portal virtual decalafellacasa.com

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES









Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones de la presente resolución,
con indicación de la imposibilidad de desarrollar normalmente la actividad comercial.
(Modelo anexo III)
Contrato de préstamo debidamente firmado con el detalle de los intereses acordados
con la entidad financiera.
Informe de vida laboral de la empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social
que alcance los 3 meses posteriores a la concesión de la subvención.
Relación detallada de los gastos afrontados para poder continuar normalmente la
actividad comercial una vez finalizado el estado de alarma. Con identificación de los
proveedores, de las facturas, de su importe, fecha de emisión y pago realizado, de
acuerdo con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por lo cual se regulan las obligaciones de facturación. La copia de las
mismas. (modelo anexo IV)
Si existen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el mismo concepto que
esta subvención, se deberá de incluir el importe y procedencia. (Modelo anexo V)
En el caso de arrendamientos, copia del contrato.

12/06/2020

El/La signatario/a declara bajo su responsabilidad:
Que el importe de la subvención se ha destinado íntegramente a financiar la actuación
para la que fue concedida, la cual ha sido realizada en cumplimiento de todas las
obligaciones impuestas en los instrumentos reguladores de su concesión.
Que los justificantes incluidos en la relación de gastos (o los porcentajes imputados a la
actividad subvencionada) no se han usado ni se usarán para justificar ninguna otra
subvención.
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Que los documentos originales que justifiquen la realización y el coste de la actividad se
encuentren archivados y a disposición del Ayuntamiento de Calafell, y serán conservados
por un período no inferior a 6 años.
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De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley
Orgánica (ES) 15/1999, de 13 de diciembre (LOPD), os informamos que los datos
personales y la dirección de correo electrónico, obtenidos de la persona interesada serán
tratados bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Calafell para el envío de
comunicaciones y se conservarán mientras exista un interés mutuo. Los datos no serán
comunicados a terceros, a excepción de obligación legal. En cualquier caso podrá indicar
la revocación del consentimiento otorgado, así como ejercitar los derechos de acceso,
rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a
la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán ser dirigidas a PLAÇA DE
CATALUNYA NÚM. 1, 43820 CALAFELL (TARRAGONA). También tiene el derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de datos o cualquier
cuestión que considere al Delegado de Protección de datos de este Ayuntamiento a
dades@calafell.org
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Firma del / la solicitante / el / la representante legal,
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ANEXO III

MEMORIA DE LA ACTUACIÓN

1. SECTOR DE LA ACTIVIDAD
Actividad subvencionada

12/06/2020

2. DATOS DEL/DE LA BENEFICIARIO/ARIA
Razón Social
Nombre y
apellidos de
quien suscribe

Cargo
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3. MOTIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBVENCIÓN
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4. CONCLUSIONES

Calafell,

de

de 2020
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Firma del/de la beneficiario/a o representante y sello de la empresa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

b881832752b243928c17cdd1a307513f001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

ANEXO IV

RELACIÓN DE GASTOS

Nombre y
apellidos de
quien suscribe
Nombre de la
empresa o
persona
beneficiario/a
Presupuesto
total de la
actividad

12/06/2020

Fecha
factura

Cargo

DNI

CIF

€

Acreedor

Subvención
concedida

NIF/CIF

€

Importe
€
justificado

Concepto

TOTAL
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* Sólo se podrá incluir el IVA que no sea recuperable o compensable.
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Importe *

Calafell ,

de

de 2020

Firma del / de la beneficiario / a o representante y sello de la empresa
ANEXO V

RELACIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS

Nombre y
apellidos del
que suscribe
Nombre
empresa o
persona
beneficiaria
Presupuesto
total de la
actividad

Cargo

DNI

CIF

€

Subvención
concedida

€

Importe
€
justificado

OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES RECIBIDAS CON LA MISMA FINALIDAD
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Concedente

NIF/CIF

Importe

TOTAL
DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE OTROS INGRESOS
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El/La firmante declara que no le ha sido concedida ninguna subvención pública o privada,
ni tampoco ha recibido ningún ingreso de cualquier naturaleza, con el fin de ser
financiada total o parcialmente la misma actividad que ha sido objeto de subvención por
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parte del Ayuntamiento de Calafell (Si no se consignan otros ingresos entenderá firmada

la declaración de su inexistencia).
Calafell,

de

de 2020

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

12/06/2020

Firma del/de la beneficiario/a o representante y sello de la empresa
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