BASES REGULADORES I SEGONA CONVOCATÒRIA PER A LA SOL·LICITUD I
L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS PER AL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT
ECONÒMICA. CONVENI ENDESA
1. INTRODUCCIÓ:
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besos, amb el suport econòmic d'Endesa, amb l’objecte de
fomentar l'activitat econòmica en el municipi de Sant Adrià de Besòs i de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, té la voluntat d'obrir una segona convocatòria de la línia
d'assignacions econòmiques públiques per compensar les pèrdues econòmiques de
persones treballadores autònomes i micro i petites empreses com a conseqüència de la
implantació de l'estat d'alarma arran de la pandèmia generada per la COVID—19. Aquesta
segona convocatòria té dos objectius ampliar la cobertura de la primera amb la incorporació
d'un nou concepte subvencionable i donar suport a un major nombre de persones
treballadores autònomes i micro i petites empreses.
2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’objecte de les presents bases és compensar les pèrdues econòmiques de persones
treballadores autònomes empadronades a Sant Adrià de Besòs i la micro i petita empresa
amb una plantilla màxima de 49 treballadors amb activitat econòmica al municipi de Sant
Adrià de Besòs per a les quals s'ha decretat el tancament obligatori, en virtut del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID—19, modificat pel Reial Decret
465/2020 i normes concordants, o bé que hagin patit una reducció dràstica dels seus
ingressos a causa d’aquesta situació.
La limitació total o parcial de la seva activitat provocada pels estats d’alarma decretats
durant el 2020 i les mesures complementàries i la necessitat d’adaptar la seva activitat als
requeriments establerts per a la reactivació de la seva activitat han provocat pèrdues
econòmiques derivades de la disminució d’ingressos i de la realització de despeses
extraordinàries que llastren la seva capacitat de continuar desenvolupant la seva activitat
empresarial. El primer estat d’alarma establert el març de 2020 va finalitzar el 21 de juny
de 2020 i l’afectació de l’activitat econòmica d’aquestes persones treballadores autònomes
i micro i petites empreses va continuar a causa de les mesures adoptades per fer front a
les onades epidèmiques que se'n van anar produint durant el 2020 i pels estats d’alarma
del 9 i 25 d’octubre de 2020. Normatives que van decretar, entre altres mesures,
tancaments temporals o importants limitacions als horaris d’obertura o en el
desenvolupament diari de la seva activitat. Totes aquestes mesures, necessàries per fer
front a la crisi sanitària, han ocasionat dificultats econòmiques als autònoms/es i a la micro
i petita empresa que lluiten per mantenir la seva activitat i que són el nucli essencial de
l’economia local.
L’atorgament de l’assignació no podrà donar com a resultat que les persones o entitats
beneficiàries puguin oferir preus per sota dels considerats de mercat o que signifiqui una
alteració de les condicions de lliure competència.

1

3. BENEFICIARIS DE LES APORTACIONS ECONÒMIQUES I REQUISITS QUE HAN
DE COMPLIR
Seran beneficiàries d’aquestes aportacions les persones treballadores autònomes i la micro
i petita empresa sense plantilla o amb un màxim de 49 treballadors l'activitat econòmica
de les quals s’hagi vist afectada per la declaració de l’estat d’alarma establert en virtut del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, bé perquè aquesta la suspenia o bé perquè arran
d'aquesta situació la facturació mitjana dels mesos de març i abril de 2020 s’ha reduït, com
a mínim, en un 50% amb relació al mateix període del 2019. En el cas de les persones
treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es
farà amb la facturació mitjana dels mesos de gener i febrer de 2020.
Les persones i entitats beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits:
a) Haver donat d’alta l’activitat a l’Agencia Tributaria abans de l’1 de gener de 2020.
b) Trobar-se al corrent de pagament en les obligacions tributàries davant l'Estat, la
Generalitat, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs o l’ens local del municipi on estigui
radicada l’empresa, i la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de
pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes
amb aquestes entitats.
c) No tenir personal contractat o tenir una plantilla màxima de 49 treballadors el dia
anterior a la declaració d’estat d’alarma, és a dir, el 13 març de 2020.
d) Les persones físiques, estar en situació d'alta al RETA o en una mutualitat alternativa,
o en el règim general per aquelles cooperatives que hagin escollit aquesta modalitat,
abans de l’1 de gener de 2020 i també en el moment de presentació de la sol·licitud de
subvenció.
e) Tenir l’activitat econòmica legalitzada en el municipi on tingui la seu social o en l’ens
supramunicipal corresponent, si per la seva naturalesa no està sotmesa a la Llei
16/2015, de 21 de juliol, abans de l’1 de gener de 2020.
f) En el cas de les persones treballadores autònomes, estar empadronades a Sant Adrià
de Besòs amb una antiguitat mínima de 6 mesos en la data d’entrada en vigor de l’estat
d’alarma o bé tenir una activitat econòmica radicada al municipi. En el cas de les
empreses societàries, tenir domicili social de l'empresa o centre de treball a Sant Adrià
de Besòs.
g) Haver suspès la seva activitat econòmica en virtut 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
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID—19, modificat pel Reial Decret
465/2020 i normes concordants, o bé haver patit una reducció involuntària de, com a
mínim, el 50% de la seva facturació mitjana durant els mesos de març i abril de 2020,
en comparació amb la facturació mitjana mensual del mateix període de l'any anterior,
com a conseqüència dels efectes de la COVID—19. Si l’inici de l’activitat és posterior al
mes de març de 2019, la comparació es farà amb els mesos de gener i febrer de 2020.
h) En el cas que l’empresa sol·licitant d’aquesta subvenció hagués sol·licitat també els ajuts
econòmics municipals per al manteniment de l’activitat econòmica 2020-2021 podrà ser
beneficiaria dels presents ajuts econòmics pel concepte del lloguer esmentat al punt 4g. També podrà presentar sol·licitud per aquells conceptes subvencionables sobre els
quals l’ajuntament no hagués dictat resolució favorable durant la tramitació de la
primera convocatòria.
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4. DESPESES FINANÇABLES
Seran despeses finançables, amb el límit de 4.000 € totals per beneficiari i empresa, els
següents conceptes:
a) Despeses salarials i seguretat social a càrrec de l'empresa, fins al 50% mensual,
corresponents als contractes laborals de jornada igual o superior al 50% de la prevista
en el conveni col·lectiu aplicable, en vigor com a mínim 6 mesos abans de la declaració
de l’estat d’alarma, és a dir, el 14 de setembre de 2019, i durant un període màxim de
6 mesos comptadors des de l’aixecament de l’estat d’alarma, és a dir, el 22 de juny de
2020. En el cas de les empreses que hagin sol·licitat un ERTO durant la vigència de
l’estat d’alarma, el període subvencionable començarà a comptar des de la
reincorporació del personal afectat per aquest ERTO i sempre a partir de l’aixecament
de l’estat d’alarma.
b) Serveis de cura de les persones dependents a càrrec de l'autònom/a (atenció
domiciliària o cura de menors) abonats entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2020, si la
seva contractació era necessària per a poder desenvolupar l'activitat econòmica.
c) Implantació de mesures de seguretat, protecció i salut de les condicions de treball,
relacionades amb la COVID-19, efectuada i abonada entre l’1 d’abril i el 31 de
desembre de 2020. S'acceptaran un màxim de 3 empreses proveïdores diferents.
d) Subministraments de serveis bàsics (aigua, llum i gas), comunicacions (telefonia fixa,
telefonia mòbil i internet d'ús professional o empresarial) i assegurances, fins al 50%
del seu import i amb un màxim de 325 € mensuals per tots els conceptes, per un
període de 6 mesos entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2020. Pel còmput dels sis
mesos, es tindrà en compte la data d’emissió de factura.
En el cas de les societats s'entendrà que són d'ús professional o empresarial les
factures a nom d'aquestes i no s'acceptaran les factures de contractes a nom de
persones individuals. Per als serveis bàsics només s'acceptarà un punt de
subministrament, amb l'adreça que s'hagi declarat com a domicili fiscal de l'empresa
o, si aquest és fora de Sant Adrià de Besòs, el d'un local o nau al municipi.
e) Inversió en maquinària, programari informàtic i serveis necessaris per tal d'incorporar
el teletreball a l'empresa i per a realitzar la seva transició digital i també l’ecològica,
realitzada i abonada entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2020. S'acceptaran un
màxim de 3 empreses proveïdores diferents.
f) La formació professionalitzadora externa realitzada i abonada entre l’1 d’abril i el 31 de

desembre de 2020, que no hagi estat bonificada o subvencionada per altres vies.
g) Despeses de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, oficina o parada
de mercat ubicats al municipi, amb un màxim de 325 € mensuals, durant un període
màxim de 6 mesos entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2020. El contracte de lloguer
haurà d’estar datat com a màxim el 13 de març de 2020.
Les despeses de lloguer no seran subvencionables en el cas que l’activitat econòmica
es desenvolupi en el domicili habitual.
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5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
A. TERMINI
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació comença l’endemà de la
publicació d’aquestes bases i de la seva convocatòria al BOPB i acabarà el 30 de novembre
de 2021.
B. LLOC
Les sol·licituds per concórrer a les assignacions econòmiques regulades en aquestes bases
s’hauran de presentar pels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Presentació telemàtica d’instàncies: tramitació a través de la Seu Electrònica, en el
cas de persones jurídiques. En el cas de persones físiques, a més de l’opció anterior,
disposen d’aquestes vies:
- Presentació d’instàncies de manera presencial (amb cita prèvia) a l’Oficina
Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, plaça de la Vila, 12.
- Presentació via correu administratiu postal, que s’haurà de comunicar en la mateixa
data per correu electrònic a: empresaiemprenedoria@sant-adria.net, adjuntant el
justificant de presentació de l’enviament, dia i hora.
C. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1) Tràmit a través de la seu electrònica degudament emplenat o sol·licitud de
subvenció segons model de sol·licitud normalitzat degudament emplenat i signat
en el cas de presentació presencial o via correu administratiu postal. En el cas que
la sol·licitud la realitzi un/a representant haurà de presentar autorització de
representació o escriptura de poders. Tant el tràmit com el model de sol·licitud
normalitzat inclouran una declaració responsable sobre que la persona o ens
sol·licitants es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la
Generalitat de Catalunya amb un antiguitat màxima d’un mes en la data de la
sol·licitud.
2) Còpia de la documentació acreditativa de la persona sol·licitant, DNI o NIE.
3) Certificat de vida laboral de la persona física o jurídica amb una antiguitat màxima
d’un mes en la data de la sol·licitud.
4) Còpia de l’alta al Règim d’Autònoms o especial o mutualitat alternativa de la
persona sol·licitant. En el cas de persones jurídiques, còpia de l’alta al Règim
d’Autònoms de la persona administradora si escau.
5) Còpia de la Declaració Censal d’inici d’activitat (model 036/037) de la persona o de
l’empresa sol·licitant o bé còpia del Certificat Tributari de Situació Censal.
6) Còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció al Registre Públic
corresponent, en el cas de les empreses societàries. L’Ajuntament de Sant Adrià es
reserva el dret de reclamar els originals dels estatuts amb finalitat comprovatòria.
7) Document que justifiqui la legalització de l’activitat econòmica emès per l’ens local
del municipi on estigui radicada l’empresa, si és diferent de Sant Adrià de Besòs, o
per l’ens supramunicipal si per la seva naturalesa no està sotmesa a la Llei 16/2015,
de 21 de juliol.
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8) Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions
tributàries relacionades amb el negoci que la persona o entitat sol·licitant tingui
amb ens locals diferents de Sant Adrià de Besòs, amb una antiguitat màxima d’un
mes en la data de la sol·licitud.
9) En el cas de les activitats que no figuraven en el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, que les obligava a suspendre la seva activitat:
a) Declaració responsable conforme la seva facturació mitjana dels mesos de març
i abril de 2020 s’ha reduït com a mínim un 50% amb relació al mateix període
de 2019.
b) En funció de la seva forma jurídica i el seu sistema tributació:
• Els autònoms que tributen en estimació directa, fotocòpia del llibre de
registre de vendes o ingressos de març i abril de 2019 i de març i abril de
2020.
• Els autònoms que tributen en estimació objectiva, fotocòpia de les factures
emeses el març i l’abril de 2019 i el març i l’abril de 2020 i una relació
detallada segons model normalitzat, o els tancaments de caixa d’ambdós
períodes.
• Les persones jurídiques, fotocòpia del llibre registre de factures emeses el
març i l’abril de 2019 i el març i l’abril de 2020.
10) Model de domiciliació de pagaments signat per la persona o ens sol·licitant i
conformat per l’entitat bancària, si no està donat d'alta com a creditor de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. El document es troba disponible al tràmit
d’aquesta convocatòria i al web municipal: http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-

temes/tresoreria/pagaments .
11) Contracte/s de treball anteriors al 14 de setembre de 2019, si es demana la
subvenció per aquest concepte, i documentació justificativa de l’Expedient de
Regulació Temporal d’Ocupació, si se n’ha sol·licitat.
12) Nòmines del període subvencionable amb els seus justificants bancaris de
pagament.
13) Relació Nominal de Treballadors de la Seguretat Social.
14) Factures corresponents als conceptes esmentats en els apartats b), c), d), e) i f)
del punt 4 d'aquestes bases, sobre les despeses subvencionables.
15) Justificants de pagament bancari de les factures corresponents als conceptes
esmentats en els apartats b), c), d), e) i f) del punt 4 d’aquestes bases.
16) Contracte de lloguer, si es demana la subvenció per aquest concepte, i rebuts del
lloguer amb els seus justificants bancaris de pagament, a partir del mes d’abril de
2020 fins al 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 6 mesos.
Els ajuts econòmics no cobriran les despeses d’IVA de les factures ni, si escauen, els
impostos indirectes equivalents, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.
Tampoc cobriran els increments dels imports a subvencionar derivats de revisions anuals.
En qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs podrà
sol·licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris.
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6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
La instrucció del procediment de concessió de les assignacions econòmiques correspon a
la cap de secció de Suport Empresarial de l’Àrea de Promoció Econòmica, i la resolució es
realitzarà mitjançant Acord de la Junta de Govern Local.
Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que la persona o l'ens sol·licitant
acompleixin els requisits i obligacions indicats al punt 3 d'aquestes bases i que s’ha
presentat dins del termini establert. Així mateix, es verificarà la documentació de la
sol·licitud i, si aquesta no compleix els requisits, es requerirà a la persona o ens interessat
per tal que esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius.
El criteri per determinar l’ordre d’accés a l’ajut econòmic serà l’ordre de presentació de les
sol·licituds en el Registre corresponent i fins a l’esgotament de la partida pressupostària
assignada al Programa.
En cas que l’import assignable a una sol·licitud presentada superi el pressupost disponible,
l’empresa serà notificada i haurà de manifestar explícitament si accepta rebre l’import de
la resta disponible de consignació en l’aplicació pressupostària.
7. PAGAMENT DELS AJUTS ECONÒMICS
El pagament dels conceptes subvencionables es farà en una vegada un cop comprovada la
validesa de la documentació presentada i el compliment dels requisits establerts en el punt
3.
L’import total de l’ajut econòmic no excedirà els 4.000 €.
Tots els pagaments es faran mitjançant transferència bancària al número de compte
facilitat per la persona o ens sol·licitant.
8. AVALUACIÓ I CONTROL
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs verificarà la documentació presentada i la informació
continguda per a resoldre la sol·licitud.
9. INCOMPATIBILITATS
Aquesta subvenció serà compatible amb bonificacions i exempcions fiscals que es puguin
aplicar a les persones o entitats beneficiàries, però, d’acord amb això establert per la Llei
General de subvencions 38/2003 en el seu títol 3 de control financer de subvencions, no
seran compatibles amb ajuts o subvencions de qualsevol administració pública atorgada
pel mateix concepte.
10. INVALIDESA DE LA CONCESSIÓ
A criteri unilateral de l'Ajuntament, podran ser causa de nul·litat o anul·labilitat de la
subvenció, i per tant de l'assignació econòmica total, originant l'obligació per part de
l'empresa de reintegrar els imports cobrats, les següents situacions:
a) La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts dins dels
terminis establerts en aquestes bases.
b) L'incompliment de la finalitat o les condicions en base a les quals l’assignació
econòmica va ser concedida.
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c) L'incompliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de
conservació de documents.
d) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control per part de l’òrgan municipal que gestiona l’assignació econòmica.
Per a fer efectiu l’import total o parcial de l’assignació econòmica a retornar, a la qual
s’afegiran els interessos de demora corresponents, es procedirà en primer lloc per la via
voluntària i, en el seu cas, per la via de constrenyiment, quan no es realitzi el reintegrament
de manera voluntària, amb la prèvia tramitació del corresponent procediment.
11.PUBLICITAT
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs publicarà les assignacions econòmiques concedides
al taulell d’anuncis municipal, al lloc web municipal i per qualsevol altre mitjà que consideri
oportú.

12. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA I FINANÇAMENT
L’import màxim corresponent a l’atorgament de les assignacions econòmiques és de
150.000€, amb càrrec a la partida 103 24 11 47000 i projecte 2021 0012 del pressupost de
l’Ajuntament de Sant Adrià.
La concessió de les assignacions econòmiques resta condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució d’atorgament.

Laura Lista Bravo
Cap de Servei de Promoció Econòmica
Signat i datat digitalment
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