BASES REGULADORES D’AJUTS
EXTRAORDINARIS a l’activitat econòmica i
l’ocupació
PER SITUACIO COVID-19
Any 2020
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Bases reguladores de la convocatòria d’ajuts urgents extraordinaris per al
manteniment de l’activitat econòmica i l’ocupació a conseqüència de l’emergència
sanitària ocasionada pel COVID 19.
I. Objecte, requisits i quantia de les subvencions
1.

Objecte

L’Estat Espanyol va declarar el passat 14 de març l’estat d’alarma i el confinament de la població.
Aquesta situació ha comportat aturar gairebé tota l’activitat econòmica, fet que ha generat
dificultats econòmiques al teixit econòmic de la ciutat. Per combatre la crisi econòmica derivada
de la pandèmia del coronavirus i per ajudar a autònoms i petites i mitjanes empreses que
estiguin patint les seves conseqüències , l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha decidit crear un
ajut urgent extraordinari.
La finalitat és establir una línia d’ajuts adreçada a autònoms i PIMES establertes a Mollet del
Vallès per pal·liar la manca o disminució d’ingressos per contribuir a recuperar la seva activitat
empresarial i el manteniment de l’ocupació.
2.

Requisits de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció hauran de reunir els requisits següents:
a) Exercir l’activitat comercial o empresarial a Mollet del Vallès (personal autònom i empreses i
professionals de mutualitats en règim especial).
En cas que l’exercici de l’activitat no requereixi de llicència municipal, caldrà que l’adreça fiscal
de l’activitat sigui al municipi de Mollet del Vallès.
b) Estar afiliats i donats d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març) en el
Règim Especial de Treballadors Autònoms, inclosos els autònoms societaris, els treballadors
autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agraris i
els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Mutualitats de règims especials.
c) Haver patit una reducció dels ingressos entre els mesos de març, abril i maig de 2020 del 50
% sobre el càlcul mig (dels 6 mesos anteriors, és a dir entre setembre de 2019 i febrer de 2020).
Per aquelles activitats que s'han iniciat en posterioritat als mesos indicats que han de servir com
a referència per al càlcul de mitjana, es prendrà com a referència el període comprès entre
l’obertura i el mes de febrer de 2020.
d) No tributar per IAE
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3.

Quantia i condicions

Aquesta línia d’ajuts tindrà una subvenció per unitat de negoci de:
a) Activitat tancada per aplicació del RD d’Estat Alarma: 200 euros
b) Activitat no suspesa i no essencial que hagi vist reduït els seus ingressos de com a
mínim el 50%: 100 euros.

4.

Compatibilitat amb altres subvencions/prestacions:

Aquests ajuts són compatibles amb altres prestacions atorgades per altres administracions.

II. Tramitació:
1.

Sol·licituds i documentació

La presentació de sol·licituds es realitzarà prioritàriament de manera telemàtica, amb tot,
aquelles persones que no disposin dels mitjans necessaris per a la tramitació telemàtica podran
adreçar-se a l’Oficina de Prestacions habilitada a tal efecte la sol·licitud de l´ajut mitjançant
model normalitzat, que es podrà obtenir a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès (https://seuelectronica.molletvalles.cat/).
El termini de presentació de sol·licituds es determinarà amb la publicació de la convocatòria
que es farà publica al taulell d´anuncis electrònic de l´Ajuntament de Mollet i fins com a màxim
el dia 19 de juny de 2020. El termini d’admissió de sol·licituds de les subvencions es podrà tancar
en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries.
La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions establertes en
aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent.
Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de l´ajut, abans de la
concessió, que s’haurà de formalitzar per escrit.
Atès que es presentarà al mateix formulari de sol·licitud una declaració responsable de
compliment dels requisits, no es necessari adjuntar cap documentació a la sol·licitud.
La persona sol·licitant autoritzarà a la consulta de dades que siguin necessàries per la valoració
dels requisits.
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Caldrà que la documentació acreditativa dels valors dels ingressos obtinguts i de justificació
d’exercir una activitat econòmica amb domicili fiscal a Mollet del Vallès, es tingui disponible per
poder-la aportar quan des de l´Oficina de Prestacions es requereixi per tal dur a terme les
actuacions de comprovació i verificació de les dades declarades a la sol·licitud.
La documentació que cal tenir per presentar per tal de fer les comprovacions i verificacions es:

a) Ser titular d’activitat comercial o empresarial amb domicili fiscal a Mollet del Vallès.
b) Estar afiliats i donats d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març)
en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, inclosos els autònoms societaris, els
treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per
Compte Pròpia Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de
Mutualitats de règims especials.
c) La reducció dels ingressos dels mesos de març, abril i maig de 2020 com a mínim del 50
% sobre el càlcul mig (dels 6 mesos anteriors, és a dir entre setembre de 2019 i febrerde
2020).
c.1 PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE TRIBUTEN PEL SISTEMA
D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS), PERSONES TREBALLADORES EN RÈGIM ESPECIAL
AGRARI - Model 303 IVA, empresaris i professionals en estimació objectiva, últim
trimestre 2019 i primer trimestre 2020 - Llibre registre d’ingressos, de despeses, de béns
d’inversió i de provisions de fons i suplerts, de forma desagregada de tots els mesos del
període comprés entre el setembre de 2019 i març 2020. Aquells autònoms que no
estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran
d’acreditar-ho per qualsevol mitjà de prova admès en dret, la valoració de la qual queda
en mans de la comissió de valoració.
c.2 PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE TRIBUTEN PEL SISTEMA
D’ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA - Model 303 IVA, del darrer trimestre 2019 i primer
trimestre 2020. - Model 130. IRPF, per a empresaris i professionals en estimació directa,
de l’últim trimestre del 2019. - Llibre registre d’ingressos, de despeses, de béns
d’inversió i de provisions de fons i suplerts, de forma desagregada, de tots els mesos del
període comprès entre el setembre de 2019 i el març de 2020.
c. 3. AUTÒNOMS D’EMPRESES SOCIETÀRIES - Model 303 IVA, de l’últim trimestre 2019 i
primer trimestre 2020. - Còpia del llibre de registre de les vendes i ingressos, de compres
i despeses i de béns d’inversió de la societat de forma desagregada període comprès
entre el setembre de 2019 a març 2020

Per aquelles activitats que s'han iniciat en posterioritat als mesos indicats que han de
servir com a referència per al càlcul de mitjana, es prendrà com a referència el període
comprès entre l’obertura i el mes de febrer de 2020.
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2.

Esmena de sol·licituds

Es podrà sol·licitar documentació posteriorment per comprovar i verificar el compliment dels
requisits sobre la sol·licitud presentada.
Les notificacions dels requeriment corresponents es practicaran segons allò previst a
l’apartat que regula la notificació d’aquestes bases.
L'incompliment dels requisits no esmenables i la presentació fora del termini de la convocatòria
de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la denegació
de l´ajut.
3.

Criteris de concessió

Els ajuts es concedeixen, en funció de la dotació pressupostària, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva. En el cas que s´hagi de prioritzar s’utilitzaran aquests criteris per poder
establir un ordre de prelació, i fins a esgotar el pressupost màxim, segons es recull a continuació:
Persones sol·licitants amb assalariats al seu càrrec: és donarà un punt per persona
Màx. 15 punts

assalariada

La següent puntuació és acumulativa, en el sentit que les sol·licituds obtindran la puntuació
total resultant del compliment dels diferents criteris.
Per resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, se seguirà l'ordre d'entrada de la
sol·licitud al registre.
4.

Resolució:

L’òrgan instructor d’aquests ajuts és l’Àmbit de Govern Obert i Desenvolupament Econòmic
qui, un cop avaluades les sol·licituds pel personal adscrit a la Oficina de Prestacions de Mollet
del Vallès, formularà la proposta de resolució de concessió o denegació de l´ajut a l'òrgan
competent per resoldre. L’òrgan competent per a la resolució d’aquests ajuts és l’Alcaldia.
La resolució decidirà sobre la concessió dels ajuts i en la quantia que resulten de les presents
bases.
Aquests ajuts es podran denegar per no complir els requisits establerts en les presents bases,
per la presentació fora del termini de la convocatòria, o per haver-se exhaurit la dotació
pressupostària disponible. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al
crèdit disponible.
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5.

Notificació

La notificació de les resolucions d'aquests ajuts, d'acord l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, i els articles 40, 41 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, s'ha de fer per mitjà de
l'exposició de llistes als taulers d'edictes electrònic de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, al qual
es pot accedir a través de la seu electrònica.
Atès que les resolucions es pronunciaran sobre un conjunt de sol·licituds, i a efectes de la seva
notificació, s’identificaran les sol·licituds pels quatre últims números i la lletra del DNI, i pel
número d’expedient que correspondrà al número de registre d’entrada de la seva sol·licitud en
el registre de l’Oficina de Prestacions de Mollet del Vallès.

6.

Règim de recursos

Contra les resolucions de concessió o denegació dels ajuts, que exhaureixen la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la notificació, o un recurs contenciós administratiu, davant de l'òrgan
judicial que sigui competent, en el termini de dos mesos.

III. Pagament i control:
1.

Pagament de la subvenció

S’abonarà a les persones beneficiàries per transferència bancària l´ajut extraordinari.
Les subvencions a concedir s’imputen a l’aplicació pressupostària I0 2412 47900 del pressupost
municipal de 2020.

2.

Inspecció i control financer

Els ajuts concedits podran ser sotmesos a una posterior inspecció per comprovació i
acreditació dels punts de la declaració responsable en referència als requisits establerts.
La no exactitud, falsedat o omissió de dades declarades i documents que l’acompanyin poden
donar lloc a sancions i responsabilitat civils o administratives.
La Intervenció de l'Ajuntament de Mollet del Vallès efectuarà el control financer.
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3.

Renúncia

La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a l´ajut atorgat, de manera que
perd el dret a exigir-la. La renúncia es formalitza mitjançant la presentació, per part de la
persona beneficiària, d’un escrit presentat a l’Oficina de Prestacions o telemàticament
mitjançant el tràmit d’instància genèrica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

IV. Règim jurídic
1.

Protecció de dades i publicitat de les subvencions

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de
27 d’abril de 2016, l’Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable del tractament de les
dades facilitades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud en virtut de la normativa legal
aplicable i en el marc de la relació de la persona interessada amb aquesta administració
pública. De la mateixa manera, les dades facilitades no seran cedides a terceres parts, tret
d’obligació legal. Així mateix, la persona interessada podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació
addicional que es pot consultar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal.

Tanmateix, les dades de caràcter personal estan sotmeses a les publicacions corresponents
que estableixi la normativa de subvencions i transparència. En aquest sentit, s'ha de donar
publicitat, al portal de la transparència, de la informació a què fa referència l'article 15 de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, a través de la Base Nacional de Subvenciones, segons determina l’article 18 de la Llei
general de subvencions.

La sol·licitud dels ajuts implicarà en qualsevol cas l'autorització perquè l’Ajuntament de
Mollet del Vallès puguin sol·licitar la informació que resulti necessària per acreditar el
compliment o manteniment dels requisits a qualsevol de les Administracions o organismes
públics competents.
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2.

Marc normatiu

Aquesta convocatòria d’ajuts es regula per aquestes bases, i en tot allò que no estigui previst
en les mateixes, seran d’aplicació els preceptes de la Llei 38/2003, general de subvencions,
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i la resta de normativa vigent aplicable.
Els ajuts als quals fan referència aquestes bases s’emmarquen en el Decret d’Alcaldia
d’Establiment de Mesures Econòmiques amb motiu del virus COVID-19, (Expedient
X2020004456 i RA 012020001001), i tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret
a l’obtenció d´ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Estan subjectes a limitació pressupostària i al compliment de la finalitat per la qual s’atorguen.
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