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BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LES ACTIVITATS DE 
RESTAURACIÓ, CENTRES D’ESTÈTICA, CENTRES ESPORTIUS I CENTRES 
D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AFECTATS PER LES ÚLTIMES  MESURES EN 
MATERIA DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL BRO T EPIDÈMIC DE LA 
PANDEMIA DE COVID-19  
 
Davant la tendència ascendent generalitzada dels in dicadors 
epidemiològics a Catalunya i a España causats per l a Covid-19, que 
se situen en un nivell de risc alt o molt alt segon s els estàndards 
nacionals i internacionals, ha estat aprovada recen tment la següent 
normativa:  
 

• la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modifi cada per  
la Resolució  SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que  varen 
implicar, entre d’altres, la suspensió de les activ itats de 
restauració, en tot tipus de locals i establiments,  que es 
poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'en trega a 
domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvi a i la 
obligació als centres d'estètica i bellesa de no of erir els 
seus serveis, pel contacte personal proper que els mateixos 
impliquen. 
 

• Decret 926/2020, de 25 de octubre, por el que  es d eclara 
l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’inf eccions 
causades per la COVID-19.  
 

• RESOLUCIÓ SLT/2700/2020 , de 29 d’octubre, per la qual es  
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria d e salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 
Davant d'uns efectes de la pandèmia generada per la  COVID-19 que 
s'estan allargant en el temps i que es manifesten a mb una gran 
intensitat, es considera necessari reforçar el supo rt a les 
persones treballadores autònomes que desenvolupen l lurs activitats 
com a persones físiques o bé mitjançant empreses de  petita dimensió 
que s’han vist afectades en la seva activitat, tant  per la 
suspensió com per la baixa de l’activitat.  
 
En conjunt, les mesures per fer front a la pandèmia  han suposat 
unes càrregues econòmiques, per a les empreses i pr ofessionals 
autònoms que han tingut que tornar a tancar els seu s negocis i 
cessar la seva activitat. Tot això fa necessària l’ adopció de 
mesures complementàries en relació a totes aquelles  activitats que 
han estat oficialment suspeses, per contribuir a pa l·liar els 
efectes econòmics negatius que se’n poden derivar i  poder recolzar 
el manteniment de l’activitat. 
 



 

L’Ajuntament, és l’administració més propera a la c iutadania, la 
primera porta d’accés a les demandes i a les necess itats del 
conjunt de la ciutat. Des d’aquesta realitat s’evid encia que, com a 
conseqüència d’aquesta crisi, caldrà recursos i aju ts per emparar 
al conjunt de persones que construeixin el teixit e conòmic, 
productiu i de dinamització socioeconòmica de la ci utat, enfortir 
la reactivació econòmica del nostre teixit empresar ial i facilitar 
una recuperació ràpida amb els menors costos possib les per tornar a 
la normalitat quan abans millor. 
 
L’article 25 de la LRBRL estableix les matèries res pecte de les 
quals els ens locals exerceixen competències pròpie s, havent de 
completar-les amb les que estableix la normativa au tonòmica. 
 
En aquest sentit, l’article 84.2.i de l’Estatut d’A utonomia de 
Catalunya atorga competències als ens locals per a la promoció de 
tot tipus d’activitats econòmiques, especialment le s de caràcter 
comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupa ció. 
 
Des d’aquesta òptica, l’Ajuntament de Sant Andreu d e la Barca 
considera convenient aprovar aquestes bases específ iques per tal 
d’establir una línia extraordinària de subvencions complementària 
d’aquelles altres que aprovin altres administracion s públiques amb 
el mateix objectiu, per contribuir a la no desapari ció de part del 
teixit de serveis  i comercial de la ciutat, a pal· liar les 
despeses ocasionades per cessament d’activitat en e l sector de 
restauració, estètica, esportiu i activitat extraes colar.  
 
La situació d’emergència sanitària i el fet que l’a plicació de la 
suspensió d’activitat hagi estat automàtica, imposs ibilita 
materialment fer tramitacions ordinàries i atorgar els ajuts 
aplicant els principis de concurrència competitiva i de publicitat. 
 
És per això que, es preveu un procediment per atorg ar ajuts 
econòmics, per concessió directa, específics per al  sector 
restauració, estètica, esportives i activitats extr aescolars per 
pal·liar les conseqüències laborals i econòmiques q ue està generant 
la pandèmia de Covid-19 en aquest sector específic i finançar les 
activitats empresarials d’aquest àmbit. 
 
 
1.- OBJECTE I FINALITAT 
 
L'objecte d'aquestes bases és regular les condicion s per a 
l’atorgament de subvencions en l'àmbit de les activ itats de 
restauració, els centres d'estètica i bellesa, equi paments 
esportius i establiments d’activitats extraescolars  gestionades per 
persones treballadores autònoms i microempreses amb  seu social, 
delegació o centre de treball a Sant Andreu de la B arca. 
 
La finalitat és reactivar i impulsar aquestes activ itats davant de 
la situació de suspensió i/o restricció d’activitat  que ha 
comportat la normativa dictada en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID -19 al territori 
de Catalunya. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
2.- PERSONES BENEFICIÀRIES. OBLIGACIONS  
 
Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvenc ions els 
professionals i pimes que prestin activitats de res tauració, o 
siguin titulars de centres d’estètica i bellesa, de  centres 
esportius, o centres d’activitats extraescolars, am b seu social, 
delegació o centre de treball a Sant Andreu de la B arca, que han 
estat obligades a suspendre la seva activitat, tota l o parcialment, 
com a conseqüència la Resolució SLT/2546/2020, de 1 5 d'octubre, per 
la què s’adopten mesures de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territo ri de Catalunya, 
modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d' octubre, i de la 
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qu al es prorroguen 
i es modifiquen les mesures en matèria de salut púb lica per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID -19 al territori 
de Catalunya. 
 
Les perceptores de subvencions concedides per l’Aju ntament 
s’obliguen a complir amb les obligacions especifica des a l’article 
14 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subv encions (LGS) i 
no incórrer en les  prohibicions per obtenir aquest a condició, 
previstes als apartats 2 i 3 de l’article 13 d’aque sta norma. 
 
 
3. SOL.LICITUD 
 
1. La sol·licitud s’haurà de presentar, segons el m odel 
normalitzat, a partir de la publicació de l’anunci de l’aprovació 
de la convocatòria en la seu electrònica de l’Ajunt ament i fins  el 
4  de desembre de 2020.     
 
2. A la sol·licitud s’adjuntarà la documentació seg üent:  
 

• Instància signada pel sol·licitant. 
 

• Declaració responsable comprensiva dels extrems seg üents: 
 

-  De no estar incurs en cap de les prohibicions recol lides en 
els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/20 03 de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 

-  D’haver estat obligat al tancament o suspensió parc ial de 
l’activitat en base a la resolució SLT/2546/220, de  15 
d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut p ública 
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia  de 
COVID-19 al territori de Catalunya. 
 

3. La presentació de la declaració responsable facu lta a 
l’Ajuntament a verificar en qualsevol moment la ver acitat de les 
dades declarades. 
 
4. La signatura de la sol·licitud comporta autoritz ació a 
l’Ajuntament per comprovar d’ofici les dades relati ves al 



 

compliment per part del sol·licitant de les obligac ions 
tributàries, i de les obligacions amb la Seguretat social. En cas 
de no autoritzar-ho mitjançant el model sol·licitud , s’hauran de 
presentar els documents acreditatius corresponents.  
 
 
4.- QUANTIA 
 
La subvenció atorgada té el caràcter d’import únic i màxim, i es 
fixa en 500,00€  per sol·licitud , i s’ha de destinar a la 
realització de l’actuació subvencionada. 
 
Aquests imports es finançaran amb la dotació previs ta al pressupost 
municipal:  
 
90-24101-470  del PUM de 85.000 euros.  
 
5.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I RESOLUCIÓ 
 
1. El procediment d’atorgament és el de concessió d irecta en 
aplicació del que determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. Un cop efec tuada la 
corresponent convocatòria, es resoldran per ordre c ronològic de 
presentació i fins a exhaurir el pressupost. 
 
2. Les sol·licituds i altres tràmits associats al p rocediment de 
concessió de les subvencions i la seva justificació  s'han de 
presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que 
estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu ele ctrònica de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que es fac ilitarà a través 
de la pàgina web d’Internet a l’adreça http://www.sabarca.cat/  
 
3. L’òrgan competent per a la concessió d’aquesta s ubvenció és la 
Junta de Govern Local. 
 
4. Una vegada registrada la sol·licitud, es verific arà la 
documentació de la sol·licitud i si aquesta no comp leix els 
requisits, es requerirà perquè siguin aportats, d’a cord amb el que 
preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octub re, del 
procediment administratiu comú de les administracio ns públiques. 
5. El termini màxim per resoldre i notificar l’ajut  econòmic serà 
d’un mes des de la data de presentació de la sol·li citud en el 
Registre General de l’Ajuntament. La resolució d’at orgament o 
denegació corresponent a cada sol·licitud es notifi carà mitjançant 
notificació electrònica. Igualment seran comunicade s a la BNDS. 
 
6. S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció con cedida pel 
transcurs de 10 dies a partir de la recepció de l’a cord de 
concessió de la subvenció sense que la persona o en titat 
beneficiària hagi manifestat expressament la seva d isconformitat. 
 
 
6.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L’import atorgat es pagarà en concepte de bestreta,  en un pagament 
únic, per transferència bancària, un cop aprovada l a concessió. 
 
 



 

 
 
 
 
7.- RENÚNCIA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVE NCIÓ 
 
1. La persona beneficiària pot renunciar en qualsev ol moment a 
la subvenció atorgada, mitjançant escrit presentat al registre 
general de l’Ajuntament, i reintegrant, en el seu c as, les 
quantitats percebudes, amb els interessos de demora  
corresponents, si s’escau. 
 
2. Sens perjudici de l’exigència de les responsabil itats que 
s’escaiguin, l’Ajuntament procedirà a la revocació,  total o 
parcial, i reintegrament de la subvenció atorgada e n els casos 
d’incompliment següents: 
 

• De les condicions imposades als/ a les beneficiaris /àries 
amb motiu de la concessió de la subvenció. 

• De les obligacions fiscals comptables o de conserva ció de 
documents. 

 
També constituirà motiu de revocació i per tant de 
reintegrament: 
 

• La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les  
actuacions de comprovació i control per part de l’ò rgan 
municipal tutor de la subvenció. 

• La declaració de dades falses i omissió de dades 
determinants de la resolució de la sol·licitud de 
subvenció. 

 
3. La justificació de despeses per import inferior al de la 
subvenció concedida serà causa de reintegrament o r evocació 
parcial respecte de l’excés percebut o atorgat sobr e el 
justificat. 
 
8.- DESPESES SUBVENCIONABLES  
 
1. Les despeses que es poden imputar a la subvenció  són aquelles 
vinculades directament a l’activitat duta a terme p er part de 
les persones incloses en aquesta línia de subvenció  i que 
desenvolupaven amb anterioritat al Real Decreto 463 /2020, de 14 
de març (BOE núm. 67, de 14/03/2020), de declaració  de l’estat 
d’alarma., d’acord a la següent tipologia: 
 

a)  Despeses corrents necessàries pel manteniment de 
l’activitat habitual durant el període de suspensió  de 
l’activitat. 

 
b)  Despeses corrents necessàries per a la reactivació de 

l’activitat habitual durant el període de suspensió  de 
l’activitat.  
 

2. Entre d’altres, seran despeses subvencionables, sempre que 
estiguin vinculats a l’activitat,  les següents: 



 

 
a)  Lloguers 
b)  Quotes d’hipoteques  
c)  Quotes de préstecs  
d)  Quotes d’autònoms 
e)  Serveis i subministraments bàsics (aigua, llum, gas ...) 
f)  Costos laborals 
g)  Quotes col·legials 
h)  Serveis, subministraments o manteniments necessaris  per 

reactivar l’activitat habitual  
 

 
9.- JUSTIFICACIÓ 
 
1. La justificació dels fons rebuts es durà a terme  aportant 
factures i/o comprovants de pagament de despeses re lacionades amb 
l’activitat, efectuades entre 15/10/20 i el 31/12/2 0. 
 
La subvenció s’ha de justificar com a data límit el  31/03/2021. 
 
2. Les subvencions concedides es justificaran amb d ocuments 
originals, de conformitat amb el que disposa l’arti cle 22 de 
l’Ordenança general de subvencions municipals.  
 
3. Si la documentació presentada és incorrecta o in completa, 
s’atorgarà a la persona interessada un termini de d eu dies per a la 
seva esmena. L’incompliment del termini de l’obliga ció de 
justificació de la subvenció o la justificació insu ficient 
comportarà el reintegrament de la quantitat indegud ament percebuda. 
 
10.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 
 
Les subvencions seran compatibles, amb les correspo nents 
limitacions pel que fa a la suma dels imports, amb qualsevol altra 
concedida per altres administracions o ens públics o privats. Així 
mateix, les subvencions seran compatibles amb bonif icacions i 
exempcions fiscals. 
 
No obstant, el seu import no podrà ser d'una quanti a que, en 
concurrència amb d'altres subvencions, bonificacion s o ajuts rebuts 
d'altres administracions o ens públics o privats, n acionals o 
internacionals, superi el cost de les despeses supo rtades pel 
beneficiari. 
 
 
11.-. NORMATIVA REGULADORA 
 
En tot allò no previst en aquestes bases, s’estarà al que estableix 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament,  la Llei General 
de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupamen t.  
 
 
 
 
Sant Andreu de la Barca, 12 de novembre de 2020 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Andreu de la Barca, 12 de novembre de 2020 
 


