
 

 
 

 
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS I CONVOCATÒRIA PER A NEGOCIS O LÍNIES DE 
NEGOCI OBLIGADES A TANCAR ARRAN DE LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, DE 15 
D'OCTUBRE, PER LA QUAL S'ADOPTEN NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA 
PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 AL TERRITORI DE 
CATALUNYA. 
 
L’Ajuntament de Llagostera crea el programa de subvencions per a negocis o línies de negoci  
obligades a tancar arran de la resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual 
s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 
la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya. 
 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és concedir subvencions per pal·liar els efectes negatius en els 
negocis o les línies de negoci  obligades a tancar arran de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 
d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya. 
Aquestes subvencions, son de caràcter excepcional i es concedeixen de manera singular, per 
interès públic, social i econòmic amb motiu de la COVID-19. 
 
2. Crèdit pressupostari 
 
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció, va a càrrec de l’aplicació pressupostària 
2020 .08.231.48010 fins assolir el límit màxim de 22.500 euros.  
 
3. Normes generals 
 
Les subvencions per a negocis o línies de negoci  obligades a tancar arran de la Resolució 
SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de 
Catalunya, es regeixen pel següent marc normatiu: 
 
El marc jurídic normatiu que regula aquestes bases és el següent: 
 

 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 El 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. 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 
 Bases reguladores generals per a la concessió i la justificació de subvencions 

municipals de l’Annex 1 de les bases d’execució del pressupost municipal. 
 Bases d’execució del pressupost municipal, aprovat definitivament en data 

28/01/2020 (BOP número 18, de 28 de gener de 2020). 



 

 
 

 
4. Publicació 
 
L’Ajuntament de Llagostera publicarà les bases reguladores i la convocatòria per a 
l’atorgament d’aquestes subvencions al tauler d’anuncis de la Corporació, a la web 
corporativa i a tots els mitjans de difusió local. 
 
5. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es tramitarà en 
règim de concessió directa de caràcter excepcional, d’acord amb l’article 22.2 c) de la llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
S’examinaran les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria, i entre 
aquelles que compleixen els criteris d’elegibilitat, es repartirà la dotació pressupostària 
segons la ponderació establerta en aquestes bases.   
 
6. Quantia 
 
La totalitat del crèdit disponible serà dividit entre la suma dels punts obtinguts pel conjunt 
de sol·licituds presentades i s’atorgarà a cada sol·licitud la quantia equivalent a la puntuació 
obtinguda. L’import concedit és compatible amb altres subvencions amb el mateix objecte.  
 
7. Persones beneficiàries  
 
Seran beneficiàries de la subvenció les persones titulars de negocis o línies de negoci en 
funcionament i oberts al públic a data de la convocatòria, amb seu física a Llagostera, que 
hagin estat obligats a tancar arran de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la 
qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya. 
 
8. Requisits d’elegibilitat de les persones beneficiàries 
 

 Que el/la sol·licitant sigui persona física o jurídica amb activitat econòmica situada 
físicament a Llagostera, i que hagi estat obligat a tancar arran de la Resolució 
SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al 
territori de Catalunya. 

 Que a data de la convocatòria, el negoci estigui en funcionament i obert al públic. 
 Que el/la sol·licitant estigui al dia de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 

Llagostera, amb la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària. 
 Que el/ la sol·licitant estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.  
 Que el/la sol·licitant no estigui incurs/a en cap de les prohibicions recollides a l'article 

13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  



 

 
 

 Que el/ la sol·licitant no hagi estat sancionat/ada, en resolució ferma, amb la pèrdua 
de la possibilitat d'obtenir subvencions.  

 
9. Nombre de sol·licituds 
 
Només es pot presentar una sol·licitud per negoci o línia de negoci obligada a tancar arran 
de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 
al territori de Catalunya.  
 
10. Presentació de sol·licituds 
 
En cas de ser persona jurídica, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha de presentar 
sol·licitud telemàticament a la seu electrònica per instància genèrica a la web de 
l’Ajuntament (www.llagostera.cat). En cas de ser persona física, pot presentar instància 
genèrica de sol·licitud  presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 
Llagostera o bé telemàticament a la seu electrònica per instància genèrica a la web de 
l’Ajuntament (www.llagostera.cat). 
 
Les sol·licituds mitjançant instància genèrica, es presentaran acompanyades de la següent 
documentació: 
 

 Fotocopia del DNI del/la sol·licitant 
 Fotocòpia del CIF de l’empresa, si s’escau 
 Fotocòpia del contracte de lloguer del local, si s’escau 
 Declaració Responsable 1 degudament signada i emplenada de: (ANNEX 1) 

o No estar incurs/a en cap de les prohibicions recollides a l'article 13 de la Llei 
estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

o No haver estat sancionat/ada, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de 
la possibilitat d'obtenir subvencions.  

o Estar al corrent en l’acompliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, 
amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Llagostera, així com 
de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 Declaració Responsable 2 degudament signada i emplenada de: (ANNEX 2) 
o Ser titular de negoci o línia de negoci obligat a tancar arran de la Resolució 

SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al 
territori de Catalunya. 

o Dates de tancament obligatori del local  
o Tancament total o parcial: per línia de negoci o bé per serveis complementaris 

com serveis per emportar o a domicili. 
o Dades de lloguer, si s’escau. 
o Altres subvencions sol·licitades pel mateix objecte 
o Dades bancàries del/la titular 



 

 
 

 
La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol 
moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de 
caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de 
subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia 
audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la 
sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si 
es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de 
qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. 
 
En cas de sol·licituds incompletes, l’òrgan d’instrucció concedirà un termini de 10 dies 
naturals perquè s’esmenin els defectes. Si, transcorregut aquest termini, no s’ha aportat la 
documentació requerida, la persona interessada es tindrà per desistida de la sol·licitud. 
 
 
11. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 18 de desembre de 2020 al 11 de gener de 
2021, ambdós inclosos. 
 
12. Criteris de valoració de sol·licituds 
 
Es puntuaran les sol·licituds i es procedirà a distribuir la partida pressupostària segons la 
ponderació de la puntuació obtinguda. 
 
Cada setmana de tancament puntuarà de la següent manera: 

 1, 3 punts per setmana tancada en el cas de negocis tancats totalment i que paguen 
lloguer del local. 

 1 punt per setmana tancada en el cas de negocis tancats totalment que no paguen 
lloguer. 

 0,65 punts per setmana tancada en el cas de negocis tancats parcialment i que 
paguen lloguer de local. 

 0,5 punts per setmana tancada en el cas de negocis tancats parcialment que no 
paguen lloguer. 

 
Les setmanes de tancament que donaran lloc a puntuació seran: 

 15 octubre – 18 octubre de 2020 
 19 octubre – 25 octubre de 2020 
 26 octubre – 1 novembre de 2020 
 2 novembre – 8 novembre de 2020 
 9 novembre – 15 novembre de 2020 
 16 novembre – 22 novembre de 2020 

 
S’entén per tancament parcial, un negoci que ha tancat el local, però que ha mantingut 
servei al públic per emportar, a domicili; o bé, que ha pogut mantenir en funcionament 



 

 
 

alguna altre línia de negoci no afectada per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per 
la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya. 

 
 

13. Tramitació de les subvencions 
 
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon a l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llagostera.  
 
L’examen i la valoració de les sol·licitud presentades anirà a càrrec d’una Comissió de 
valoració. La Comissió de valoració formularà proposta de resolució a la Junta de Govern 
Local, que resoldrà definitivament. 
 
14. Comissió de valoració 
 
La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: 
- Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica 
- Un/a representat de cada grup municipal  
- Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica 
- Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament de Llagostera, que actuarà com a secretari/tària  de la 
Comissió 
 
15. Òrgan resolutori 
 
L’òrgan competent per aprovar les bases, la convocatòria i resoldre les sol·licituds serà la 
Junta de Govern Local. 
 
16. Termini de resolució i notificació de les sol·licituds 
 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de dos mesos des 
de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds. Les persones sol·licitants 
seran notificades mitjançant notificació electrònica.  Si en el termini de 10 dies a partir de la 
recepció de la notificació no manifesta el contrari, s’entendrà que la persona beneficiària 
accepta la subvenció. 
 
17. Pagament  
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà una vegada verificada l’elegibilitat, calculada la 
ponderació i emesa la resolució definitiva per la Junta de Govern Local. El pagament 
s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte bancari que figuri a l’Annex 2 
d’aquestes bases. 
 
18. Incompliment  
 



 

 
 

Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada i, si s’escau, el 
reintegrament dels fons rebuts, en el cas que la persona beneficiària incompleixi les 
obligacions establertes en aquestes bases o en la normativa general de subvencions.  
 
19. Renúncia  
 
Les persones beneficiàries poden renunciar de forma expressa, totalment o parcial, a la 
subvenció atorgada comunicant, mitjançant escrit motivat, en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des del moment en què es produeixi el fet que motivi la renúncia i, a aquest efecte, 
l’Ajuntament de Llagostera dictarà la resolució corresponent. 
 
20. Protecció de dades 
 
En compliment del previst a la Llei Orgànica 3/2018, es fa constar que les dades personals 
derivades del compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003 general de 
Subvencions, per al control i justificació de la destinació de la quantia de les subvencions 
atorgades per l’Ajuntament de Llagostera, seran incorporades als fitxers de gestió 
administrativa de l’Ajuntament de Llagostera amb la finalitat abans exposada. Tanmateix, 
aquestes dades seran comunicades, en compliment del previst a l’art. 20 de la Llei general 
de subvencions, a l’Administració General de l’Estat i a aquelles administracions públiques 
competents en el control del lliurament de les justificacions presentades per els beneficiaris. 
En qualsevol cas, es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant escrit a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Llagostera. 
 
21. Criteris d’interpretació de les bases 
 
En cas de dubte sobre la interpretació de les presents bases, prevaldrà el criteri de la 
Comissió de valoració i en el seu defecte el de l’òrgan competent per aprovar les presents 
bases. 
  



 

 
 

ANNEX 1 
 
Declaració Responsable 1 
 
Declaro 
 
1. Que estic al corrent en l’acompliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la 
Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Llagostera, així com de les obligacions amb 
la Seguretat Social. 
 
2. Que no he estat sancionat/ada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 
d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), 
o la Llei general tributària. 
 
3. Que no he estat condemnat/ada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions públiques. 
 
4. Autoritzo l’Ajuntament de Llagostera per poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les 
certificacions d’estar el corrent en l’acompliment de les obligacions tributàries, de la 
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Llagostera. 
 
 
Llagostera, ___ d ___________ de 2020 
 
 
 
 
Signatura, 
NOM: 
DNI: 
NOM DEL NEGOCI:  
ACTIVITAT DEL NEGOCI: 
 
 
 
 



 

 
 

ANNEX 2 
 
Declaració Responsable 2 
 
Declaro (marcar amb creu) 
 
 
Que soc titular de negoci o línia de negoci obligada a tancar arran de la Resolució 
SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de 
Catalunya: 
 
⃝ Sí  
⃝ No 
 
 
 
Que el negoci objecte d’aquesta sol·licitud està ubicat físicament al terme municipal de 
Llagostera: 
 
⃝ Sí  
⃝ No 
 
 
 
Que a data de la convocatòria de la present subvenció, el negoci està en funcionament i 
obert al públic: 
 
⃝ Sí 
⃝ No 
 
 
 
Que la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 
al territori de Catalunya , m’ha obligat a tancar el negoci o línia de negoci durant les següents 
setmanes: 
 
⃝ 15 octubre – 18 octubre de 2020 
⃝ 19 octubre – 25 octubre de 2020 
⃝ 26 octubre – 1 novembre de 2020 
⃝ 2 novembre – 8 novembre de 2020 
⃝ 9 novembre – 15 novembre de 2020 
⃝ 16 novembre – 22 novembre de 2020 
 



 

 
 

Que durant el període de tancament estipulat per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 
d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya: 
 
⃝  He tancat totalment el negoci 
⃝  He ofert servei per emportar o a domicili 
⃝ He mantingut obertes altres línies de negoci no afectades per la Resolució 
SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de 
Catalunya. La línia de negoci que he hagut de tancar és ______________________. 
 
 
 
Que actualment, el negoci paga lloguer de local: 
 
⃝ Sí (en cas afirmatiu, adjuntar fotocòpia del contracte de lloguer a la sol·licitud) 
⃝ No 
 
 
 
Que he sol·licitat altres subvencions amb el mateix objecte de la present convocatòria: 
 
⃝ Sí , he demanat subvencions a les següents institucions: 
             _____________________________________________________________ 
⃝ No 
 
 
 
Que soc titular del següent compte bancari on sol·licito que es faci el pagament de la 
subvenció: 
 

 
 
 
 
 
 
Signatura, 
NOM: 
DNI: 
NOM DEL NEGOCI:  
ACTIVITAT DEL NEGOCI: 


