Article 1. Objecte
En l’actual situació es fa del tot necessari disposar d’instruments per donar ajuda als
col·lectius que s’han vist afectats de ple per la crisi que ha generat la COVID-19.
Aquestes bases volen definir el conjunt de condicions i el procediment de concessió de
subvencions per part de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran en l’àmbit de comerços,
petites empreses i autònoms del municipi. L’objectiu és impulsar l’activitat econòmica
en el nostre municipi, per a contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions
empresarials, el manteniment de l’activitat i amortir la reducció d’ingressos que han
patit.
La present convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que s’estableix en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el seu reglament de
desenvolupament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS) i en les
Bases d’execució del pressupost municipal 2020. Supletòriament, en la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
qualsevol altre disposició normativa que per la seva naturalesa pugui resultar
d’aplicació.
Aquestes subvencions es concediran de forma directa, en aplicació del que es preveu en
l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ja que
concorren raons d’interès públic, econòmic, social i humanitari motivades per la crisi
sanitària de la COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma que ha afectat als col·lectius
esmentats, que constitueixen una part important del teixit empresarial i comercial del
municipi de Vielha e Mijaran.
Article 2. Beneficiaris
Tindran dret a sol·licitar la subvenció els comerços, petites empreses (de menys de 20
treballadors), i autònoms que tingui l’activitat empresarial al municipi de Vielha e
Mijaran, que acreditin un mínim de tres mesos d’activitat, i que s’hagin vist obligats a
tancar els seus establiments o hagin patit una reducció involuntària de la seva facturació
com a conseqüència de l’aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisis sanitària ocasionada per la COVID19, modificat pel Reial decret 465/2020 i normes concordants.
Article 3. Despeses subvencionables
Són subvencionables les despeses necessàries per a la implantació i compliment de les
mesures de protecció necessàries respecte a la pandèmia de la COVID-19, és a dir:
mascaretes, guants, gels hidroalcohòlics, dispensadors de hidrogel, mampares i uns
altres EPIS que fossin necessaris per a realitzar l’activitat habitual de l’autònom o
establiment sol·licitant.
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BASES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL COMERÇ, PETITES I
MITJANES EMPRESES I AUTÒNOMS DEL MUNICIPI DE VIELHA E
MIJARAN AFECTATS PER LA CRISIS DE LA COVID-19.

L’IVA suportat en aquestes despeses en ningun cas tindran caràcter subvencionable,
quan sigui susceptible de repercussió o deducció.
El període imputable de les referides despeses serà del 14 de març al 30 de juny de
2020.
Les activitats objecte d’aquesta convocatòria s’han d’enquadrar en un dels epígrafs que
es relacionen al Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s’aprova la classificació
catalana d’activitats econòmiques, en les que no estan inclosos els Habitatges d’ús
turístic.
S’atorgarà una única ajuda per sol·licitant, amb independència de que estigui donat
d’alta en més d’un epígraf.
Article 4. Crèdit pressupostari i quantia de la subvenció
El crèdit pressupostari que s’ha previst tindrà un import màxim de 50.000€ que serà
imputat a la partida 2020-1-43300-47000-01 del vigent pressupost municipal.
La quantia de la subvenció atorgada serà del 50 % de l’import de les factures amb un
màxim de 400,00€.
Article 5. Termini i forma de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es formalitzaran i es presentaran a partir de la publicació de la
corresponent convocatòria i en el termini que aquesta fixi, completar el formulari
(Annex I- sol·licitud de subvenció) que estarà disponible a la web de l’ajuntament i es
podrà presentar telemàticament a través de la Seu electrònica de l’ajuntament.
La presentació de la sol·licitud fora de termini comportarà la no admissió a tràmit de la
sol·licitud.
La sol·licitud normalitzada s’haurà de presentar per la persona interessada o el seu
representant legal, i s’haurà d’acompanyar obligatòriament la documentació següent:








Formulari de sol·licitud.
Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant. En cas de ser persona jurídica fotocòpia
del CIF de l’empresa. En el supòsit que el sol·licitant actuï com a representant,
haurà d’aportar el document que acrediti l’apoderament corresponent.
Model normalitzat de declaració responsable en el qual es farà constar que no ha
rebut cap altre subvenció ni ajuda per la despesa que justifica, o que si n’ha rebut
alguna junt amb la de l’ajuntament no supera la despesa justificada.
Les dades del compte bancari i de titularitat on s’haurà de fer l’ingrés de l’ajut.
Model normalitzat de declaració responsable en el qual es farà constar el
compliment dels requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
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La informació per a l’obtenció de les ajudes regulades en la present convocatòria estarà
disponible a la web de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran.



Model normalitzat de declaració responsable en el qual es farà constar que es
troba al corrent de pagament amb la hisenda municipal, amb les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. Pel que fa als organismes de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i l’Institut Nacional de Seguretat Social,
s’habilita de forma expressa a l’ajuntament de Vielha e Mijaran per poder
realitzar les corresponents consultes i comprovacions de deutes en el servei de
consulta on-line d’aquests organismes.

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació
d’aquestes bases.
En el supòsit que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta es requerirà
a la persona sol·licitant que en un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà que
tingui lloc la notificació procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries,
amb la indicació que en cas contrari s’entendrà per desistit de la seva petició.
Article 6. Convocatòria de la subvenció
La publicació de la convocatòria iniciarà el còmput del termini de presentació de les
sol·licituds d’acord amb l’article anterior.
Article 7. Procediment d’atorgament i resolució de la subvenció
La concessió de la subvenció regulada en aquesta convocatòria es realitzarà de
conformitat amb el que s’estableix en l’article 22.2 i 28 de la Llei general de
subvencions.

L’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les prestacions
sol·licitades és l’Alcaldia.
Es resoldran conforme es vagin presentant les sol·licituds fins que s’esgoti el crèdit
pressupostari de l’aplicació econòmica i en els termes establerts en aquestes bases.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució de la subvenció serà d’un mes a
comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds de subvenció que
marqui la convocatòria. La manca de resolució dins d’aquest termini legitima a
l’interessat per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.
Article 8. Justificació de la subvenció
Es tindrà per justificada la subvenció amb l’aportació dels justificants de despesa amb
un import superior a la quantia de la subvenció atorgada (caldrà presentar despeses pel
doble de la quantitat de la subvenció atorgada). La documentació justificativa podrà
consistir en factures de despeses.
L’import de la subvenció no sobrepassarà el 50% del cost de les despeses justificades
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El procediment per a la concessió d’aquesta ajuda s’iniciarà un cop obert el termini de
presentació de sol·licituds.

pels beneficiaris, amb un màxim de 400,00€.
Les despeses presentades han de correspondre al termini del 14 de març al 30 de juny
de 2020.
Les despeses subvencionables són:


EPIS, gels hidroalcohòlics, mampares.

La documentació que s’haurà de presentar serà: instància normalitzada, obligatòriament
segons Annex II (justificació de subvenció) acompanyat de quants documents figurin
en el mateix.
Article 9. Pagament de la subvenció
Un cop atorgada la subvenció, i realitzades les comprovacions pertinents sobre la
documentació justificativa regulada en aquestes bases, es tramitarà el pagament del
100% de la subvenció atorgada als beneficiaris.
Article 10. Obligacions dels beneficiaris








Complir amb totes les condicions establertes en aquestes bases i en la respectiva
convocatòria.
Trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries amb la Seguretat
Social, amb l’Agència Tributària i amb la Hisenda Municipal.
Facilitar les actuacions de comprovació i control financer, així com aportar la
documentació complementària que es requereixi a aquest efecte.
Procedir al reintegrament dels fons rebut en els supòsits contemplats en l’article
37 de la Llei general de subvencions, i en particular, per obtenir la subvenció
falsejant les condicions requerides o amagant aquelles, o per la obstrucció o
negativa a les actuacions de comprovació i control financer prevista en l’article
14 de la Llei general de subvencions.
Donar compliment a la resta d’obligacions que detalla l’article 14 de la Llei
general de subvencions.

Article 11. Compatibilitat amb altres subvencions
La subvenció que es regula en aquestes bases és compatible amb qualsevol altre
subvenció que pugui atorgar l’Ajuntament de Vielha e Mijaran o qualsevol altre ens
públic o privat, respectant el límit establert a l’article 20 de la Llei general de
subvencions.
Article 12. Revocació i reintegrament de la subvenció
L’Ajuntament de Vielha e Mijaran podrà anul·lar totalment o parcialment la subvenció
atorgada quan la despesa no s’hagi produït en la forma prevista, quan es donin
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Els beneficiaris de la subvenció estan obligats a:

alteracions de les condicions que van determinar la seva concessió o quan s’incorri en
alguna de les causes que s’especifica a l’article 37 de la Llei general de subvencions.
Així mateix, també es podrà anul·lar total o parcialment la subvenció atorgada en els
casos següents:



Per incompliment de les condicions i obligacions imposades als beneficiaris
d’acord amb el que es disposa en aquestes bases.
Per decisió del beneficiari. La denúncia ha de ser prèvia al cobrament de la
subvenció. En cas contrari, ha de fer el reintegrament de les quantitats
percebudes.

En el supòsit de manca de justificació o de concurrència de les causes de reintegrament
previstes a la normativa aplicables es produirà la pèrdua del dret total o parcial de la
subvenció atorgada, i serà motiu de revocació de la subvenció de conformitat amb el
procediment establert a la normativa d’aplicació.
L’Ajuntament de Vielha e Mijaran reclamarà les quantitats indegudes percebudes pel
beneficiari juntament amb l’interès de demora des del moment del pagament de la
subvenció i fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.
Article 13. Règim sancionador
Els subjectes beneficiaris de les subvencions estaran sotmesos a les responsabilitats i
règim sancionador sobre infraccions administratives establertes en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i el que estableix el Reglament (UE)
2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de
dades i el Registre d’activitats de tractament de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran.
Article 15. Recursos i impugnacions
Les presents bases i tots els actes administratius que es deriven de les mateixes, podran
ser impugnats per les persones interessades segons la forma prevista a la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Diligència: Per fer constar que aquest Plec de Clàusules Administratives s’han aprovat per
acord de la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2020.

Document signat electrònicament
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Article 14. Protecció de dades de caràcter personal

ANNEX I
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS AL COMERÇ, PETITES EMPRESES I
AUTÒNOMS DEL MUNICIPI DE VIELHA E MIJARAN AFECTATS PER LA
CRISIS DEL COVID-19
1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DE LA SUBVENCIÓ
Nom i cognoms
DNI/NIF
E-mail
Adreça
Localitat
Vull rebre notificacions electròniques.

Telèfon
CP

2. DADES DE NOTIFICACIÓ / REPRESENTANT (només si no és el sol·licitant)
Nom i cognoms
DNI/NIF
E-mail
Adreça
Localitat

Telèfon
CP

Nom
CIF
E-mail
Adreça
Localitat
Comerç

Telèfon
CP
Petita empresa

Autònom

4. REQUISITS PER SER BENEFICIARI (Article 2)
Activitat afectada pel tancament de l’establiment.
Reducció involuntària de la seva facturació com a conseqüència de l’aplicació del
Reial decret 463/2020, de 14 de març.
5. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Fotocòpia del CIF/NIF de l’entitat o de la persona física sol·licitant.
Fotocòpia del NIF/NIE de la persona representant de l’entitat.
Acreditació de la representació legal del sol·licitant respecte a l’entitat.
Fotocòpia de la constitució i estatuts de l’entitat, degudament inscrita al Registre
corresponent.
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3. DADES DEL COMERÇ, EMPRESA O AUTÒNOM BENEFICIARI
Nom.- CIF.Adreça.- Població.- CP.
Telèfon.- E-mail.- Web.-

En el supòsit reducció de la seva facturació informació comptable que ho justifiqui
des dels sis mesos previs a la declaració de l’estat d’alarma.
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
1. Que, en el cas de concedir-se, s’accepta l’import de la subvenció concedida.
2. Que no ha rebut cap altre subvenció ni ajuda per la despesa que justifica, o que
si n’ha rebut alguna junt amb la de l’ajuntament no supera la despesa justificada.
3. Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.
4. Que s’autoritza a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran per demanar a l’Agència
Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social certificació comprensiva de
trobar-se el sol·licitant de la subvenció al corrent de les seves obligacions
tributaries i socials, en els termes previstos a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
5. Que no està incurs en cap del supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de
conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament de
subvencions.
6. Que disposa dels llibres comptables i la resta de documents en els termes exigits
per la legislació mercantil i sectorial aplicable si és el cas, amb la finalitat de
garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
7. Que autoritza a l’ajuntament de Vielha e Mijaran a realitzar les actuacions de
comprovació i control financer, així com a aportar la documentació
complementària que es requereixi a aquest efecte.
8. Procedir al reintegrament dels fons rebut en els supòsits contemplats en l’article
37 de la Llei general de subvencions.
9. Donar compliment a la resta d’obligacions que detalla l’article 14 de la Llei
general de subvencions.

Que em sigui atorgada la subvenció a comerços, petites empreses i autònoms del
municipi de Vielha e Mijaran afectats per la crisis del COVID-19 convocada per
l’ajuntament de conformitat amb les dades que consten en la present sol·licitud.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin així
com el Reglament europeu general de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran en fitxers automatitzats de
titularitat municipal, amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçantvos per escrit al Registre general de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran. Carrer Sarriulera 2 CP 25530 Vielha. Ens autoritzeu a emprar l’e-mail o telèfon
amb l’objectiu de comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol·licitud de subvenció.
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Per tot lo exposat, SOL·LICITO:

ANNEX II
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS AL COMERÇ, PETITES EMPRESES I
AUTÒNOMS DEL MUNICIPI DE VIELHA E MIJARAN AFECTATS PER LA CRISIS
DEL COVID-19

1. Dades de la persona sol·licitant de la subvenció
Nom i cognoms
DNI/NIF
E-mail
Adreça
Localitat

Telèfon
CP

2. Dades del comerç, empresa o autònom beneficiari
Nom
CIF
E-mail
Adreça
Localitat
Comerç

Telèfon
CP
Petita empresa

Autònom

3. Subvenció
Import atorgat

Import total d’aquesta justificació

4. Dades compte bancari
Codi país

Entitat
(4 dígits)

Oficina
(4 dígits)

Dígit de
control
(2 dígits)

Número de compte
(10 dígits)

5. Documentació aportada
Factura/es
Justificant/s de pagament
Altra documentació.
6. Sol·licito
Que l’ajuntament faci efectiu l’import d’ajuda concedit.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin així
com el Reglament europeu general de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran en fitxers automatitzats de
titularitat municipal, amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçantvos per escrit al Registre general de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran. Carrer Sarriulera 2 CP 25530 Vielha. Ens autoritzeu a emprar l’e-mail o telèfon
amb l’objectiu de comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol·licitud de subvenció.
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Titular del compte
Banc/Caixa
Número de compte

