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L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 27.04.2021 (EXP.E: 2021_1101) l’Acord de la
Junta de Govern Local número 5908J21, pel qual s’aproven les BASES REGULADORES
DE SUBVENCIONS (CODI: L18/2021/A) PER ACTIVITATS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ I/O
ECONOMIA LOCAL (PIMES, EMPRESES, MICROEMPRESES I AUTONOMS DEL PAPIOL) PER
AL 2021 amb el contingut següent:

EXP.E: 2021_1101: BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS (CODI:L18/2021/A)
PER ACTIVITATS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ I/O ECONOMIA LOCAL DE 2021
(PIMES, EMPRESES, MICROEMPRESES I AUTONOMS DEL PAPIOL), I INICI DE
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
(...) ES RESOL
Primer.- (...)
Segon.- Aprovar les condicions i requisits que regulen la convocatòria aprovada i
procediment de concessió, les quals s’insereixen a continuació:
I) BASES REGULADORAS ESPECÍFIQUES. Constitueixen les Bases Reguladores
Específiques d’aquesta convocatòria els articles 48 a 55 i següents de les Bases d’Execució
del Pressupost 2021.
II) CONDICIONS GENERALS DE LA SUBVENCIÓ. De conformitat amb l’art. 55 de les Bases
Reguladores Específiques a la present convocatòria, seran d’aplicació les següents
condicions generals:
0. Motivació
L’actual situació econòmica fortament condicionada de forma negativa pels efectes de la
pandèmia derivada de la COVID19 esta tenint conseqüències negatives en el funcionament
i/o en la viabilitat de moltes empreses i activitats econòmiques.
Per part de les diferents administracions públiques s’estan aprovant mesures adreçades a
pal·liar i/o minorar els forts impactes de signe negatiu que estan afectant quasi globalment al
conjunt del teixit empresarial.
En aquest context socioeconòmic, caracteritzat per severes dificultats per la economia (i per la
salut) aquest Ajuntament vol promoure en la mesura de les seves possibilitats, la
implementació d’accions de foment de l’activitat empresarial al municipi del Papiol per tal de
donar suport a les empreses, pimes, microempreses i autònoms mitjançant la concessió
d’ajudes adreçades al seu reforçament i en definitiva al manteniment de la seva activitat i dels
seus llocs de treball.
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1. Objecte
L’objecte de la present regulació és fixar el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió,
cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament a través del Departament
de l’Oficina de Promoció Econòmica del Papiol (OPEP), dins dels límits establerts en els
pressupostos municipals vigents, destinades a aquelles persones físiques i jurídiques titulars
d’establiments i activitats del sector empresarial o comercial radicades al municipi del Papiol.
Aquestes ajudes s’orienten a donar suport econòmic a les empreses, que han vist afectat el
seu funcionament per l’efecte de la crisi econòmica derivada de la COVID19.
2. Finalitat de les subvencions
La finalitat i/o objectiu es contribuir a la pervivència de les persones titulars de les activitats, en
les seves diferents expressions i/o formes jurídiques (empreses, pimes, microempreses,
autònoms ..), les qual puguin resultar beneficiaries d’acord amb la present regulació.
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes condicions generals, s’hauran de destinar
a finançar les despeses efectuades per les empreses, pimes, microempreses i autònoms del
municipi, necessàries pel manteniment i/o reactivació de l’activitat habitual.
3. Procediment i terminis de sol·licitud
La sol·licitud dels ajuts es tramitarà prèvia presentació de l’imprès normalitzat, adjuntant la
documentació acreditativa sol·licitada. La petició es realitzarà telemàticament al registre de
l’Ajuntament del Papiol (Av. Generalitat, núm. 7-9).
Els interessats podran instar l’assistència per a la presentació de la instancia i/o la justificació
de la despesa al Departament de l’Oficina de Promoció Econòmica del Papiol.
Les peticions es podran presentar a partir de la publicació a la Base Nacional de Subvencions
(BNDS) (orientativament maig de 2021) i la convocatòria (CODI: L18/2021/A) es mantindrà
oberta fins al 30 de setembre de 2021; no obstant això, es produirà la seva finalització per la
producció de qualsevol dels dos límits següents:
a) Per l’esgotament del límit quantitatiu de 38.700,00 € o en el seu cas de la seva ampliació.
b) Per la finalització del límit temporal fitxat en la data màxima de 30 de setembre de 2021.
Els trams temporals de concessió dels ajuts o beques dintre dels límits temporals i
quantitatius seran els següents:
 Primer tram temporal de concessió: s’iniciarà des de la publicació a la BNDS i
conclourà el 10 de juny de 2021.
 Segon tram temporal i successius: s’iniciaran al dia immediatament posterior a aquell
que hagi conclòs el tram temporal anterior i conclouran l’últim dia natural del mes
següent al que hagin començat.
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La instrucció de cada tram temporal es tancarà amb el dictamen del el Comitè de Consultiu de
Subvencions i Ajuts (CCS) previst a l’article 13 d’aquesta regulació; un cop instruït es farà la
proposta de resolució que inclourà la relació numerada de sol·licituds a concedir o denegar i,
en el seu cas s’adoptarà la resolució definitiva pertinent.
Les resolucions denegades en un tram temporal podran ser objecte d’estudi en el següent
(tram) quan el motiu de la denegació sigui esmenable.
4. Despeses elegibles
4.1 Seran despeses a finançar i per tant considerades elegibles les efectuades dintre del
període comprès entre l’1 d’abril de 2021 i el 31 de juliol de 2021.
4.2 Les tipologies de les despeses elegibles que són objecte d’aquesta subvenció, es detallen
a continuació:
A. De treballadors/res autònoms/es: Justificants de despeses de cotitzacions al RETA (regim
especial de treballadors autònoms) o si és el cas, de mútues de col·legis professionals
substitutives del RETA. Pel que fa a les retribucions del personal en règim d’autònoms, es
considerarà acreditada la despesa equivalent a l’import del Salari Mínim Interprofessional
(SMI) en proporció als períodes de cotització justificats.
B. De treballadors/res assalariats/des: Justificants de despeses retributives i/o de cotitzacions
a la seguretat social del personal assalariat.
C. Altres despeses de personal: Justificants d’altres despeses de personal diferents de les
lletres anteriors (formació, etc.).
S’hauran de presentar justificants de despesa vàlids per un import igual o superior al 200% de
la subvenció a rebre; així, pels ajuts de 900,00 € caldrà acreditar documentalment despeses
de personal per un import mínim de 1.800,00 €.
5. Requisits de les persones beneficiàries i forma d’acreditar-los
5.1. Els presents ajuts van destinats a les empreses, pimes, microempreses i autònoms amb
raó social al municipi de Papiol.
5.2. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques titulars
d'establiments i/o activitats del sector empresarial, les quals tinguin la seva raó social i algun
centre de treball al municipi del Papiol.
5.3. La subvenció podrà obtenir-se per part de les persones físiques incloses al Règim
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) pertanyents o no a una societat i també
directament per part de les persones jurídiques titulars de les activitats; no obstant això,
aquestes últimes (persones jurídiques) no podran optar a la subvenció de forma simultània
quan s’hagin acollit a l’ajut les persones físiques incloses al RETA i vinculades a societat.
5.4 En el cas que la titularitat d’una societat estigui formada per més d’una persona física,
únicament podran ser-ne beneficiari de forma individual un únic titular.
5.5. Resten excloses d’aquestes ajudes aquelles activitats que en el moment de presentació
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de la sol·licitud hagin cessat (totalment) en el seu funcionament de forma temporal o
definitiva.
5.6. Serà necessari que la persona beneficiaria no estigui afectada per cap de les prohibicions
contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en
endavant LGS), i reuneixi els següents requisits:
a) Acreditar la titularitat de la raó social corresponent de l'activitat econòmica al municipi de
Papiol, i també la existència d’un centre de treball al citat municipi, el qual haurà d’estar en
possessió i/o en tramitació dels permisos relatius a la activitat corresponent; no obstant
això, aquest últim requisit (centre de treball) no serà exigible quan es tracti de treballadors
al RETA que no tinguin cap establiment afecte.
b) Declaració de compromís de mantenir l’activitat almenys fins a la data del 31 de desembre
de 2021.
c) Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Papiol, un
cop exhaurits els terminis de justificació.
d) Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Papiol,
la Seguretat Social, l’Agència Tributària Estatal i la Generalitat de Catalunya.
e) No haver realitzat acomiadaments de personal, a partir del 14 de març de 2020.
5.7. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant el lliurament dels documents que s’indiquen a l’article 6, en el seu defecte en el
termini d’esmena de la citada sol·licitud.
6. Documentació que cal presentar
6.1 La sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació d’un formulari normalitzat i la seva
documentació adjunta, en concret la petició estarà integrada pels següents documents:
a. Formulari normalitzat de sol·licitud (segons model) degudament emplenat i signat.
b. Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal i si és el cas,
fotocòpia també del Codi d'Identificació Fiscal (CIF) quan es sol·liciti en mom d’una
persona jurídica.
c. Declaració detallada del tipus d’activitat que es desenvolupa o copia de la declaració
censal davant l’Agencia Tributària de l’activitat que es realitza (model 036/037).
d. Certificat de titularitat de les dades bancàries, emès per la corresponent entitat bancària.
e. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de
beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat del compromís de compliment de les
condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model
normalitzat.
f. Declaració d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, amb una autorització per que l’administració municipal pugui obtenir els certificats
corresponents si ho considera adient.
g. Declaració conforme no existeix personal assalariat (contractat) almenys des del 13 de
març de 2020 o alternativament, declaració conforme en la data de 13 de març sí que
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existia personal contractat (assalariat).
h. Només en el supòsit que en data del 13 de març de 2020 es tingués personal assalariat
contractat, s’haurà de realitzar una declaració addicional conforme de no s’ha realitzat cap
acomiadament de personal, a partir del 14 de març de 2020.
6.2. L’esmentada documentació podrà presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà signada pel sol·licitant.
6.3. L’Ajuntament de Papiol podrà sol·licitar l’aportació de documents originals i/o realitzar les
comprovacions o aclariments complementaris que consideri necessaris en qualsevol moment
del procediment i es reserva també, el dret d’exigir la còpia dels TC2 corresponents a 2020 i a
2021 als sol·licitants obligats a presentar la declaració de la lletra h. de l’apartat 6.1.
6.4. Per excepció, els titulars d’establiments que no compleixen la condició h. de l’apartat 6.1
anterior, però que no obstant això, hagin estat totalment tancats almenys 30 dies naturals,
podran formular la seva sol·licitud sense preferència d’ordre i, només tindran dret a la
percepció de l’ajut si un cop s’hagin atorgat les subvencions corresponents a la resta dels
peticionaris concurrents la dotació econòmica no s’ha esgotat.
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
7.1. Els documents exigits a l’article 6 anterior s’hauran de lliurar amb el model normalitzat, el
qual serà signat per l’interessat/da o pel legal representant de la persona sol·licitant (titular de
l’activitat) i, s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Papiol
(electrònic) en els terminis indicats a la convocatòria. També es podran presentar en
qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
7.2. El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a l’article 6
podrà trobar-se a disposició a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Papiol en el moment que
s’obri la convocatòria.
7.3. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
8. Rectificació de defectes i/o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que
si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
9. Procediment de concessió
9.1. La responsabilitat de la tramitació de les actuacions de concessió i/o denegació
correspondran al Departament de l’Oficina de Promoció Econòmica del Papiol (OPEP) sota la
dependència de l’òrgan instructor.
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9.2. L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la
Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB).
9.3. Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà per l’òrgan instructor que la persona
sol·licitant compleixi els requisits i que s’ha presentat dins del termini establert en cada
convocatòria. Així mateix, es verificarà la documentació de la sol·licitud i, si aquesta no
compleix els requisits, es requerirà l’interessat per tal que en un termini de 10 dies hàbils
esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així, s’entendrà que
desisteix, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015.
9.4. S’examinaran conjuntament, totes les sol·licituds presentades dins del termini de cada
tram temporal establert en un sol procediment, i es resoldrà en un únic acte administratiu; no
obstant això, en cas que el crèdit no s’hagi esgotat en la primera relació de concessió, s’obrirà
el termini de presentació de sol·licituds corresponent al segon tram temporal.
9.5. El Comitè de Consultiu de Subvencions i Ajuts (CCS), examinarà totes les sol·licituds
presentades i verificarà el compliment dels requisits i n'informarà mitjançant una acta.
9.6. El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es
resoldran per ordre cronològic d’entrada de la sol·licitud i fins a exhaurir el crèdit pressupostari
atribuït a la convocatòria. Als efectes de la valoració de la sol·licitud, es considerarà la data de
presentació aquella que consti al registre d'entrada sempre i quan la documentació aportada
es consideri completa, en cas contrari la data de referencia (de presentació) serà aquella en la
qual es completi la totalitat de la documentació exigible segons l’article 6 d’aquestes
condicions generals .
9.7. Dictaminades les sol·licituds per part del CCS, l’òrgan instructor formularà i elevarà la
proposta de concessió d’ajuts.
10. Consignació pressupostària
La dotació pressupostària serà la que s’estableixi al pressupost de 2021 (38.700,00 €) i no
podran atorgar-se subvencions per import superior al consignat. L'òrgan competent es reserva
la possibilitat d’incrementar el crèdit inicial amb imports addicionals.
11. Quantia de la subvenció
11.1 La quantia de la subvenció serà aquella indicada pel sol·licitant en funció de les depeses
realitzades o aquelles que prevegi efectuar en el període de despesa elegible, amb el topall
màxim de 900,00 €.
12. Criteris per a l’atorgament dels ajuts
12.1 No s’aplicaran criteris d’atorgament, atès que es tracta d’un procediment de concessió de
concurrència no competitiva. El procediment es tramitarà en atenció a la mera concurrència
dels requisits exigits pel que fa a la persona física o jurídica sol·licitant i/o perceptora sense
que sigui necessari establir la comparació entre les sol·licituds ni la prelació entre les
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mateixes, a tal efecte es formaran dues llistes per ordre de presentació dintre de cada tram
temporal: la llista 1 preferent i la llista 2 no preferent. En cas que no s’esgoti el crèdit del tram
corresponent, no serà necessària la divisió en dues llistes.
12.2 Llista 1 preferent: Per formar part només s’exigeix el compliment dels requisits establerts
en les presents condicions reguladores i s’obtindrà la posició que resulti de l’ordre de registre
d’entrada; no obstant això, no formaran part d’aquesta llista, els titulars d’establiments que
hagin realitzat acomiadaments de personal de la mateixa organització o empresa, a partir del
14 de març de 2020.
12.3 Llista 2 no preferent: Integraran aquesta llista els supòsits dels titulars d’activitats definits
a l’article 6.4 anterior.
12.4 Els crèdits disponibles atribuiran conforme a l’article 55 Reglament General de
Subvencions en primer lloc als sol·licitants de la llista 1 preferent i, el sobrant (si existeix) en
segon lloc a la llista 2 no preferent, fins l’esgotament del crèdit pressupostari assignat.
13. Instrucció, tramitació i resolució dels procediments
13.1. La instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les
presents bases correspondrà a la Regidoria Delegada en matèria de comerç i inclouran en tot
cas l’acta o document final de valoració de la del Comitè d’avaluació (CCS).
13.2. La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït, el Comitè de Consultiu de Subvencions i Ajuts (CCS) previst a l’article 50 de les
Bases d’execució del pressupost de 2021; el CCS estarà format per les següents persones:
PRESIDENT/A
VOCAL ADJUNT/A
VOCAL TÈCNIC/A
SECRETARI/A

L’ALCALDE/SSA O EL/LA REGIDOR/A DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.
EL/LA TITULAR DE LA REGIDORIA RESPONSABLE DE COMERÇ.
UN/A TÈCNIC/A MUNICIPAL DEL DEPARTAMENT DE L’OPEP.
UN/A TÈCNIC/A MUNICIPAL DEL DEPARTAMENT DE L’OPEP.

13.3. L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà Junta de Govern Local; tot això però, sense perjudici dels mecanismes
jurídics d’avocació previstos a la Llei.
14. Termini de resolució i de notificació
14.1. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
14.2. Un cop acordada la concessió i/o denegació de les subvencions, aquestes seran
notificades als interessats d’acord amb allò previst a l’article 42 Llei 39/2015, d’1 d’octubre de
2015.
14.3. La manca de resolució expressa dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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15. Acceptació de la subvenció
15.1. Els/ les beneficiaris/es, una vegada se'ls hagi comunicat l’acord, hauran d’acceptar
sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió.
15.2. L’acceptació es farà en un termini màxim de 10 dies mitjançant un escrit presentat al
Registre general de l’Ajuntament, fent ús del model normalitzat que es facilitarà a la seu
electrònica.
15.3. La manca de presentació de l’escrit d’acceptació dins el termini equivaldrà a la renúncia
de la subvenció.
15.4. En el cas que el beneficiari disposi de la documentació acreditativa de les despeses
realitzades (factures ...) , podrà avançar la justificació, aportant simultàniament a la
presentació de l’acceptació els documents justificatius de la despesa subvencionada.
16. Obligacions de les persones beneficiàries
16.1. Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
a) No incórrer en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) No haver estat sancionades, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions.
c) Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
d) Complir el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades
del dret comunitari europeu.
e) Desenvolupar una activitat econòmica i estar en possessió o en tramitació dels
permisos exigibles relatius a l’activitat.
f) Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a
l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no acompliment de les condicions
reguladores o en el cas que sigui necessària la corresponent renúncia.
g) Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins els terminis establerts així com el compliment
de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
h) Seguir d’alta a l’activitat en el moment de presentar la justificació de les ajudes i com a
mínim durant fins a la data del 31 de març de 2022.
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i) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys,
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.
16.2. La sol·licitud de l’assignació econòmica suposa l’acceptació específica de la persona
beneficiària de les presents condicions generals i de les especials fixades per la seva
aprovació.
17. Renúncia
El beneficiaris poden renunciar de forma expressa, total o parcialment, a l’assignació
econòmica atorgada, comunicant-ho en un termini mínim de 15 dies abans de fer-la efectiva i,
a aquest efecte, l’òrgan que va concedir l’ajut econòmic, dictarà la resolució corresponent.
18. Pagament dels ajuts
El pagament de la subvenció serà de caràcter prepagable i s’efectuarà en el termini màxim de
30 dies de la presentació del document d’acceptació, dispensant en aquest cas l’exigència de
garanties, i s’abonarà mitjançant transferència al compte bancari de la persona beneficiària.
19. Invalidesa de la concessió de la subvenció
Les causes de la nul·litat i anul·labilitat son les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest
article.
20. Justificació del ajuts
20.1. Sense perjudici de la possibilitat d’avançar la justificació d’acord amb l’article 15.4
anterior, s’estableix un termini a la justificació de la subvenció atorgada de 2 mesos comptats
a partir de la data de concessió de l’ajut; no obstant això, la resolució de concessió podrà
establir un termini mes llarg.
20.2. El beneficiari/ària haurà de justificar l’import atorgat mitjançant la presentació de factures
i/o justificants relatius a les despeses elegibles detallades a l’article 4.2, corresponents a
despeses efectuades en el període especificat a l’article 4.1.
20.3. S’admetran les despeses elegibles pertanyents a l’esmentada societat (persona
jurídica), encara que el beneficiari/ària ho sigui a títol de treballador inclòs al RETA (persona
física) sempre que sigui soci o un dels socis de la societat titular de l’activitat.
20.4 La justificació de la subvenció s’haurà de presentar mitjançant el model normalitzat que
es facilitarà a la seu electrònica de l’Ajuntament del Papiol.
21. Deficiències en la justificació
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21.1. 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 de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
21.2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
22. Revocació, revisió, reintegrament i/o renúncia
22.1 La resolució de l’atorgament de la concessió es podrà modificar d’ofici o prèvia sol·licitud
del beneficiari l’import total o parcial de la subvenció, si es donen alguns dels supòsits
següents:
 Les causes d’anul·lació i/o revocació indicades al punt 22.2
 Altres circumstancies objectivament justificades.
22.2 En qualsevol moment anterior i/o posterior es pot verificar la veracitat de les dades
facilitades o si s’han produït canvis rellevants en la situació socioeconòmica. Sens perjudici de
l’exigència de les responsabilitats que s’escaigui, son causes d’anul·lació i/o revocació total o
parcial de la subvenció els següent:
a. El falsejament de les dades.
b. La falta de justificació de la subvenció o la justificació fora de termini (sense pròrroga
concedida).
c. L’incompliment total o parcial de la finalitat.
d. L’incompliment total o parcial de condicions i/o obligacions imposades al beneficiari.
e. La resistència, excusa, obstrucció o negativa a la comprovació i control per part de l’òrgan
municipal.
L’Ajuntament es reserva el dret de retirar parcial o totalment l’ajut quan es detecti que hi va
haver ocultació i/o falsedat de les dades i si és el cas, a requerir el reingrés de les quantitats
indegudament percebudes.
22.2 La revocació o anul·lació comportarà el reintegrament de les quantitats avançades per
l’Ajuntament. L’acord de reintegrament haurà de ser adoptat per l’Alcaldia.
22.3 En cas que s’acordi el reintegrament es regirà pel procediment recollit a l’article 27
d’aquestes condicions generals .
23. Control intern municipal
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Sota la direcció de l’òrgan Interventor d’aquest Ajuntament rd podrà realitzar el control
financer (intern o extern) de les subvencions i, el/la beneficiari/a estarà obligat/da a facilitar la
informació i a presentar la documentació o els justificants que li siguin requerits amb aquest fi.
24. Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de
la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
25. Compatibilitat amb d'altres subvencions o ajuts
25.1. La percepció dels ajuts establerts en aquesta convocatòria és compatible amb la
percepció de qualsevol altre ajut concedida per altres administracions.
25.2. És responsabilitat de la persona sol·licitant informar-se sobre la possible incompatibilitat
entre ajuts que hi hagi per la mateixa finalitat, en cas que estigui gaudint d’un altre ajut.
25.3. En cas que la persona beneficiària incorri en algun dels casos d’incompatibilitat haurà de
renunciar a algun dels ajuts concedits, adreçant la renúncia a l’administració corresponent.
25.4. En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran
excedir la quantitat total de la despesa justificada.
26. Publicació i convocatòria
26.1. La convocatòria es publicarà com a mínim i de forma perceptiva, a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BNDS) tal com determina l’article 23.2 de Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
26.2. Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat amb
indicació, entre d’altres, de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la
quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades
Nacional de Subvencions.
26.3. Complementàriament, podran també ser publicades al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament i/o al web municipal per al general coneixement.
27. Causes de reintegrament
27.1. 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/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
27.2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva
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concessió; 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 LGS.
27.3. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes. L’acord de reintegrament podrà comportar l’exigència d’interessos
de demora des del moment de pagament de la subvenció, excepte si la revisió es realitza per
motiu no imputable al beneficiari; si s’exigeix l’interès de demora es computarà des del
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència de
reintegrament.
27.4. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al
compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o
consentissin el de qui d’ells depenguin.
27.5. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques
que hagin cessat en les seves activitats.
27.6 La resolució de reintegrament es notificarà als beneficiaris amb l’advertiment exprés que
un cop transcorregut el període de cobrament en voluntària sense que s’hagin reintegrat a
l’Ajuntament les quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute pel procediment de
constrenyiment en els terminis i formes que preveu el Reglament General de Recaptació.
28. Protecció de dades de caràcter personal
Serà d’aplicació la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia de drets digitals (LOPDGDD) i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del
Consell de 27 d’abril, relatiu a la protecció de las persones físiques en allò que respecta al
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (RGPD).
29. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS i en el
Títol IV del RLGS .
30. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, les Bases d'Execució del Pressupost
General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del
Sector Públic, i demés legislació concordant.
31. Principis ètics i regles de conducta
31.1. Les persones beneficiàries de subvenciones ha d’adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
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corrupte i posar el coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes
pràctiques que al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment
s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar el principis d’igualtat, oportunitats i
de lliure concurrència.
31.2. Amb caràcter general les persones beneficiàries de subvencions en l’exercici de la seva
activitat assumeixen les obligacions següents:
a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c. Denunciar situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
III) CONDICIONS ESPECIALS DE LA SUBVENCIÓ. D’acord amb el precitat art. 55 seran les
que estableixi l’òrgan concedent.
.

Tercer.- (...)
Nota: El present edicte serà publicat en la Base de dades Nacional de Subvenciones
(BDNS) i a l’apartat corresponent de la Seu electrònica municipal.
Alfons Díaz Rodríguez

SECRETARI
El Papiol, data i signatura electrònica
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