
BASES  ESPECÍFIQUES  QUE  HAN  DE  REGULAR  L'ATORGAMENT  DE
SUBVENCIONS  DIRECTES  AL  SECTOR  COMERCIAL  I  EMPRESARIAL  DEL
MUNICIPI  DE  RIUDOMS,  EN  ATENCIÓ  A  DETERMINADES  NECESSITATS
DERIVADES DE LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA I PANDÈMIA
INTERNACIONAL QUE VA SUPOSAR LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D’ALARMA
PER PART DEL GOVERN DE L'ESTAT PER A GESTIONAR LA SITUACIÓ DE CRISI
SANITÀRIA. 

1.- Objecte de la subvenció 

Es tracta de subvencionar les despeses a les que hagin de fer front els autònoms i
empreses del municipi de Riudoms, segons la descripció de beneficiari de l'apartat 3
següent, en el temps que dura la situació de l’estat d'alarma durant el qual no puguin
exercir la seva activitat. 

Aquestes  subvencions  tindran  un  import  màxim individual  de 500  €  que no podrà
superar el 50% de les despeses considerades elegibles. 

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases serà
l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a l'exhauriment del pressupost.

2.- Caràcter finalista i compatibilitat amb altres subvencions

 Els fons corresponents no es poden aplicar a fer front a despeses que tinguin una
naturalesa o finalitat diferent a l’indicat en l’apartat anterior. 

Aquesta  subvenció  es  compatible  amb  la  percepció  d’altres  subvencions,  ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres ens públic o privat,
si be, en cap cas l’import dels fons rebut podrà superar el total de les despeses a les
qual el beneficiari hi hagi hagut de fer front per a poder mantenir la seva activitat en el
temps que dura l’estat d'alarma decretat. 

La concessió d'aquestes subvencions tindrà caràcter subsidiari respecte de qualsevol
altre sistema de cobertura de danys, públic o privat, nacional o internacional, del qual
puguin ser beneficiaris els afectats. 

D'aquesta manera, quan a els esmentats sistemes no cobreixin la totalitat dels danys
produïts, les subvencions que preveu aquesta Resolució es concediran amb caràcter
complementari  i  seran  compatibles  en  concurrència  amb  altres  subvencions,
indemnitzacions,  ajudes,  ingressos  o  recursos,  procedents  de  sistemes  públics  o
privats, nacionals o internacionals, fins al límit de la valor del dany produït. 

3.- Beneficiaris. 

Podran  ser  beneficiaris  d'aquestes  ajudes,  en  els  termes  i  requisits  que  estableix
aquesta resolució els següents: 

Les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments mercantils o de serveis, amb
establiment de lliure concurrència al públic amb seu a Riudoms. 



Els sol·licitants han de comptar amb local obert i domicili fiscal al municipi. En el cas
d'autònoms que no comptin amb local obert per no precisar-se per a l'exercici de la
seva activitat, han de tenir el seu domicili fiscal en el municipi. 

En funció del sector d'activitat: que a més desenvolupin la seva activitat en els àmbits
comercial,  educatiu,  d'activitats  d'hostaleria  i  restauració,  turisme i  altres,  l'activitat
presencial o d'obertura al públic dels quals hagi quedat suspesa com a conseqüència
de  l'entrada  en  vigor  de  l'  Reial  Decret  463  /2020,  de  14  de  març,  i  les  seves
successives modificacions i pròrrogues. 

Només  podrà  ser  subvencionada  una  sol·licitud  per  persona  beneficiaria  i  activitat
econòmica. 

No podran obtenir la condició de beneficiaris les empreses o autònoms que incorrin en
algun dels següents supòsits: 

-Aquelles  empreses  o  autònoms  de  les  que  l'activitat  afectada  pel  tancament  de
l'establiment disposada per l'estat d'alarma s'hagi vist compensada per un increment
de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci on-line o telefònic. 

-Queden excloses les societats mercantils els socis de les quals no siguin, tots ells,
persones físiques. 

4.- Obligacions del 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.

 CONDICIONS I REQUISITS

 Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen
aquestes  Bases  les  persones  físiques  o  jurídiques  que  compleixin  les  condicions
següents: 

- Trobar -se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’ Ajuntament
de Riudoms, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les
obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.

-  Haver  justificat  qualsevol  subvenció  anteriorment  atorgada  per  l’Ajuntament  de
Riudoms, dins dels terminis establerts.

-  No haver estat mai objectes de sancions administratives fermes ni  de sentències
fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó
de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones
i homes.

5.- Despesa elegible

Despeses a les que hagi fet front el sol·licitant en el temps que dura la situació de
l’estat  d’alarma durant  el  qual  no puguin  exercir  la  seva activitat.  Serà  necessària
acompanyar  documentació  que  pugui  justificar  aquesta  estimació.  El  conceptes
subvencionables seran: 



- Lloguer o despeses hipotecàries associades a l’establiment comercial o empresarial
on es desenvolupa l’activitat.

-  Quotes  autònoms  i  seguretat  social  a  càrrec  de  l’empresa,  en  el  cas  de  tenir
assalariats.

- Interessos d’un préstec concedit en el marc de les ajudes de finançament en situació
de COVID-19.  No es 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, compra de llicències
de programari i manteniment habilitades per a establir el comerç en línia, adquisició
d'equipament  informàtic  (hardware  i  software),  compra  d'ordinadors,  tauletes,
pantalles, teclats, escàners, impressores, sistemes operatives, sistema VPN i llicències
per teletreball, despeses relacionades amb la creació, desenvolupament i manteniment
d'espais web, passarel·les de pagament per a comerç electrònic, que s’hagin efectuat
en el marc del COVID19.

- Despeses per la protecció dels treballadors i clients en el marc del COVID19, com
ara: mampares de protecció, EPIS...

- Campanyes de màrqueting i publicitat en el període de l’estat d'alarma o posterior.

- Despeses de subministraments (llum, aigua, gas, internet, telèfon…).

6.- Documentació addicional 

En cas de persona física:

- 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 del local de desenvolupament de l'activitat.

- Resolució / certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la
mútua professional corresponent abans del dia 14 de març de 2020.

- Certificat bancari del compte corrent on s’ha d’efectuar l’ingrés, segellat per l’ entitat
financera, excepte en el cas que ja s’hagi presentat anteriorment aquest document i no
s’hagi modificat el seu contingut.

En cas de persones jurídiques: 

- NIF de la persona jurídica.

- 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.

- DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si ho indica de la persona
administradora i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa.



- Certificat bancari del compte corrent on s’ha d’efectuar l’ingrés, segellat per l’ entitat
financera, excepte en el cas que ja s’hagi presentat anteriorment aquest document i no
s’hagi modificat el seu contingut.

Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la
persona  o  sol·licitant  que  contindrà  el  pronunciament  exprés  sobre  les  següents
qüestions: 

-  Que  l'activitat  desenvolupada  s'ha  vist  afectada  pel  tancament  d'establiments
disposat RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14
de març.

- Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment disposada per l'estat d'alarma
no s'ha vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un increment del
volum de negoci en línia telemàtica o telefònica de la persona sol·licitant.

-  Que la persona sol·licitant  assumeix el  compromís de destinar  la  subvenció  a la
finalitat prevista.

- Que la persona sol·licitant es compromet a l'acompliment de les obligacions de les
persones beneficiàries de subvencions, que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre.

- Que la persona sol·licitant es compromet a l’acompliment dels requisits regulats en
l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-  Que la persona sol·licitant  es troba al  corrent  de les obligacions tributàries de la
seguretat social.

- Que els socis de les persones jurídiques no són altres persones jurídiques.

7.- Inici del procediment

El procediment s'iniciarà a instància de part i l’òrgan gestor comprovarà que compleix
els requisits formals exigibles i que s’acompanya la documentació preceptiva. 

En cas contrari es requerirà a l’interessat per a que en el termini de 5 dies esmena la
falta o complementi la documentació. 

8.- Instrucció

L’Òrgan  gestor  analitzarà  les  sol·licituds  rebudes,  per  ordre  cronològic  d’  entrada,
comprovarà  el  compliment  dels  requisits  i  la  documentació  presentada,  i  remetrà
proposta de concessió de la subvenció a l’òrgan competent per a la seva resolució. 

9.- Resolució

L’òrgan competent, a la vista de la proposta presentada pel òrgan gestor resoldrà les
sol·licituds  de  forma  motivada  en  el  termini  de  15  dies,  per  rigorós  ordre  de
presentació. 



10.- Òrgan gestor de la concessió

Tindrà la condició d’òrgan gestor de la subvenció la Regidoria de Promoció Econòmica
de  l’Ajuntament  de  Riudoms.  Per  la  qual  cosa,  qualsevol  tràmit  relacionat  amb la
subvenció s’ha de realitzar mitjançant aquest òrgan. 

11.- Termini de Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció es tramitarà de forma postpagable un cop justificada i
verificada la despesa presentada. 

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte del beneficiari.

12.- Obligacions de les persones beneficiàries

● Destinar el 100% de les quantitats rebudes a les despeses previstes en l'Apartat 5. 

● 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. 

● Complir  les  altres  obligacions  que  detalla  l'article  14  de  la  Llei  general  de
subvencions. 

13.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

En tot allò no previst en aquesta resolució s’aplicarà la LGS i el RLGS. 

14.- Finançament 

El que es determinarà a la partida pressupostària que s'establirà a la convocatòria.

15.- Control Financer

Aquestes subvencions restaran sotmeses a control financer d'acord amb el Títol III de
la LGS i la normativa que regula el control intern en el sector públic local. 


