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BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A 
FOMENTAR EL TEIXIT COMERCIAL I DE SERVEIS DEL MUNICIPI 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT.  
 
Expedient: 2021/12423/2641 
 
1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió d’ajuts per incentivar 
les vendes i així donar suport a l’activitat comercial per al manteniment del teixit 
comercial i de serveis del municipi que s’ha vist greument afectat, com a 
conseqüència de les mesures que s’han hagut d’adoptar per reduir crisi sanitària 
provocada per la propagació del SARS-Cov-2. 
 
La concessió dels ajuts econòmics es desenvoluparà en les termes i en les 
condicions previstes en aquestes Bases. 
 
 
2. FINALITAT I OBJECTIUS 
 
La situació generada per l'estat d'alarma davant de les conseqüències derivades 
de la crisi econòmica provocada pel coronavirus COVID-19 ha suposat l'adopció 
de mesures d'actuació de forma immediata per a l'impuls de l'activitat econòmica 
al municipi d’Eplugues de Llobregat. Així, el Ple de l’Ajuntament va aprovar, en 
sessió plenària de data 20 de maig de 2020 el Pla de Reconstrucció Local per 
fer front a les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’emergència 
sanitària provocada pel COVID-19. 
 
En el marc d’aquest Pla s’ha creat un fons de contigència d’un milió d’euros per 
fer front a dos objectius: 
 

- Cobrir la despesa social derivada de l'atenció a les famílies més 
vulnerables de la ciutat, especialment per a la provisió d'aliments o 
emergències derivades de la manca d'ingressos.  

- Ajudar persones autònomes, petites empreses i comerç local, per tal de 
restituir part de les pèrdues que han patit, i ajudar a reprendre l'activitat i 
l'ocupació al més aviat possible. 

 
S’ha creat la comissió permanent de treball COVID-19 que integra els grups 
municipals, agents econòmics i socials, teixit associatiu que té per objectiu el 
seguiment permanent de les accions realitzades per a la reconstrucció i 
recuperació de l'activitat en el municipi, així com l'elaboració de noves propostes 
per garantir els objectius del pacte. Fruit de la comissió ha sortit una proposta 
que s’emmarca en la línea concreta de suport als sectors més afectats per la 
crisi: comerç no alimentari, serveis personals, hostaleria i construcció.  
 
L'objectiu d'aquests ajuts és la reactivació del consum als establiments 
comercials i de serveis de la localitat  que han patit i estan patint la crisi 
econòmica derivada de la COVID-19, mitjançant el foment i la incentivació del 
consum de proximitat, generant un efecte multiplicador de la despesa pública, 
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que ajudi al sosteniment i a la reactivació i dinamització dels establiments 
d’aquest sector tan durament afectat per les mesures de prevenció de la 
propagació del virus.   
 
Amb aquesta finalitat l'Ajuntament d’Esplugues subvencionarà la compra de 
béns i serveis en establiments comercials minoristes i de serveis adherits a la 
campanya, a través de vals de compra admesos com a mitjà de pagament en 
aquests mateixos establiments comercials. 
 
Tanmateix l’objectiu d’aquest ajut és clarament coherent amb els objectius del 
Pla Estratègic de subvencions 2020-2023, bàsicament pel que fa la generació de 
creixement econòmic i d’ocupació, per fer una ciutat pròspera i socialment justa. 
 
 
3.- RÈGIM JURÍDIC 
 
Constitueix el règim jurídic aplicable: 
 
a) Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 
b) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
c) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
d) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
e) Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
f) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
g) Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que 
es modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
h) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com la 
normativa que la desenvolupa i complementa. 
i) Reglament europeu 2016/679/UE, de 27 de abril de 2016, de protecció de 
dades. 
j) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. (ROAS). 
k) L’Ordenança municipal reguladora de les subvencions, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 16 de desembre de 2015 i publicada al BOPB de 
data 15 de febrer de 2016. 
l) La Llei 38/2003 General de Subvencions i el Reglament de desenvolupament 
aprovat pel Reial Decret 887/2006. 
m) Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol 
n) El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003. 
ñ) La Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 
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0) La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals 
i garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent en la matèria. 
p) La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
q) La resta de normativa vigent aplicable. 
 
Degut a la naturalesa de les subvencions (subvencions vinculades al preu de 
compra), aquestes estaran subjectes a IVA, de forma que la base imposable 
estarà constituïda per la contraprestació total rebuda per l'establiment (la part 
proporcional del preu pagat per la persona consumidora i la part corresponent a 
l'import de la subvenció atorgada per l'Ajuntament). 
 
Les subvencions a les quals fan referència aquesta línia de subvenció tenen 
caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els 
supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents Bases 
no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es 
poden al·legar com a precedent. 
 
L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat 
d’interès general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu 
reintegrament en els supòsits previstos en la Normativa Reguladora de les 
Subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i 
eficiència. 
 
Correspon a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat la resolució de dubtes 
interpretatius relatius a les previsions d’aquestes Bases i convocatòria i a la 
gestió d’aquesta línia de subvencions. 
 
En tot allò que no estigui previst en las presents bases serà d’aplicació 
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat (publicada al BOP de Barcelona de 15 de febrer de 
2016), la Llei 38/2003, general de subvencions i la normativa que la desenvolupa, 
així com el reglament d’Obres i activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 
aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
 
4 COMPATIBILITAT 
 
Les subvencions objecte d’aquestes bases seran compatibles amb qualsevol 
altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les 
subvencions municipals atorgades per a altres projectes adreçats a empreses.  
Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals. 
 
L’atorgament de la subvenció no podrà donar com a resultat que la persona 
beneficiària de la subvenció esmentada pugui oferir preus per sota dels 
considerats de mercat o que signifiqui una alteració de les condicions de lliure 
competència. 
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5.- CONDICIONS I REQUISITS  
 
Aquesta subvenció vinculada al preu considera com a beneficiaris els 
establiments comercials o de serveis que s'adhereixin a la Plataforma Digital 
de Comerç promoguda per l’Ajuntament d’Esplugues com a plataforma 
fidelitzadora i eina d’integració digital del municipi. 
 
Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que 
compleixin els següents requisits: 
 
a) Que disposin d'un establiment comercial o de serveis a Esplugues de 
Llobregat que estigui donat d’alta en la Plataforma Digital de Comerç 
promoguda per l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
b) Que realitzin una activitat comercial o de serveis en el municipi d’Esplugues 
de Llobregat, a excepció de les següents activitats: 
 
Quotidià alimentari: 

- Menjar preparat 
- Supermercat 
- Carnisseria 
- Xarcuteria 
- Comestibles i begudes 
- Forn de pa i pastisseria 
- Fruites i verdures 
- Ous i aus 
- Peixos i mariscos 

 
Quotidià no alimentari: 

- Estancs i articles per a fumadors 
- Farmàcies i parafarmàcies 

 
Automoció 

- Combustibles i carburants 
- Concessionari 

 
Altres establiments comercials 

- Grans magatzems i hipermercats 
- Pirotècnia i armes 

 
Serveis professionals 

- Lloguer de vehicles 
 
Serveis financers 

- Immobiliària 
- Gestoria i assessoria 
- Banca i serveis financers 
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Serveis personals 
- Autoescola 
- Centre educatiu privat 

 
Hostaleria i restauració 

- Bar de copes i discoteca 
- Bar, cafeteria i granja 
- Restaurant 
- Allotjament 
- Geladeries i xocolateries 
- Menjar per emportar / menjar ràpid 
- Vending 

 
Altres serveis comercials 

- Pàrquings i garatges 
- Missatgeria i transport 
- Locutori 

 
Altres: 

- Loteries i apostes de l'Estat 
- Distribució a l'engròs 
- Activitats industrials 
- Oficines de correus 

 
c)  Que tinguin menys de 20 persones treballadores.  
 
d) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de 
subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau, i haver justificat qualsevol 
subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
dins dels terminis establerts.  
e) No haver estat mai objecte 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.   
f) No haver estat objecte, des de l’1 de gener de 2017, de sancions 
administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit 
l’activitat empresarial al municipi, sense la corresponent llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable,  o per haver infringit les condicions a que 
pogués estar condicionat l’exercici de l’activitat o les disposicions vigents en 
matèria de consum, salubritat, seguretat i salut laboral, contaminació acústica, 
abocament de residus o convivència ciutadana. 
g) No haver estat condemnades mitjançant sentencia ferma a la pena de pèrdua 
de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics. 
h) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents 
en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a 
intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme la legislació concursal, 
sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de 
qualificació del concurs. 
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i) No haver donat lloc, a causa d'haver estat declarats culpables, a la resolució 
ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’administració. 
j) No estar sotmesa la persona física, les persones administradores de les 
societats mercantils o aquelles que tinguin la representació legal d'altres 
persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, de 11 de maig, 
d'Incompatibilitats dels membres del govern de la nació i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o 
tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Regim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa 
o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. 
k) No tenir la residencia fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament 
com a paradís fiscal. 
 
 
6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Els requisits s'acreditaran mitjançant els següents documents: 
 
a) En el moment de la sol·licitud de la subvenció constarà una declaració 
responsable sobre el compliment de les condicions i requisits establerts a 
l’apartat 5 d’aquestes Bases. 
 
En el moment de la justificació, s’haurà de presentar: 
 
b) Darrer document TC de la seguretat social a efectes d'acreditar el nombre de 
treballador/es. 
c) Sol·licitud de què el pagament de la subvenció es faci al número de compte 
designat (IBAN) i acreditació del compte bancari mitjançant la presentació de la 
Fitxa Bancària normalitzada de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb la 
conformitat de l’entitat financera corresponent i de la persona interessada. 
d) Comprovants de la identitat (física o jurídica) de la persona sol·licitant: DNI/NIE 
o targeta NIF. 
e) Declaració Censal d’Hisenda d’inici d’activitat (Model 036 o 037 o PAC DUE). 
f) Comprobant del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària (AEAT) link: 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G304.
shtml  
g) Comprobant del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social 
(TGSS) link (*). 
La comprovació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i en matèria de 
subvencions amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat serà realitzada pels 
serveis municipals corresponents, que comprovaran també el compliment dels 
requisits establerts al punt 7 d’aquestes Bases, les dades de les quals constin en 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
(*) Link Seguretat Social:  
https://sede.seg-
social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDe
talle/!ut/p/z0/rVJNS8QwEP0r2UOPkqRfbI9FpKzawyKLNZdlbKd1tE27SVx2_72
p91YRGRh484b35sFwxSuuNJypA0ejht7jF5UeI5nGMhPysRC7O5EfyodDFu2jY

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G304.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G304.shtml
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/rVJNS8QwEP0r2UOPkqRfbI9FpKzawyKLNZdlbKd1tE27SVx2_72p91YRGRh484b35sFwxSuuNJypA0ejht7jF5UeI5nGMhPysRC7O5EfyodDFu2jYh_xpzPwe65WlsJ0VqH300nlXNWjdnhxvLLY4PEbaWpGG4h5EIiaPhtoQM8Tgx0NqBnaCWuCnjXYswFMIOQiN3uFprwtO64mcG83pNuRV8vrK1LruXbyr7nAkvW092IWNDkwBIEIfcXxD6Z5shBw7mZAy66sRuOopRq8Pa-EXKR-fz0Ok0ELHi-IBWLZZz2R_6H_PSQUSRZLPn0Uz1vblm57vSSvSd_lm80X-TkbnA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/rVJNS8QwEP0r2UOPkqRfbI9FpKzawyKLNZdlbKd1tE27SVx2_72p91YRGRh484b35sFwxSuuNJypA0ejht7jF5UeI5nGMhPysRC7O5EfyodDFu2jYh_xpzPwe65WlsJ0VqH300nlXNWjdnhxvLLY4PEbaWpGG4h5EIiaPhtoQM8Tgx0NqBnaCWuCnjXYswFMIOQiN3uFprwtO64mcG83pNuRV8vrK1LruXbyr7nAkvW092IWNDkwBIEIfcXxD6Z5shBw7mZAy66sRuOopRq8Pa-EXKR-fz0Ok0ELHi-IBWLZZz2R_6H_PSQUSRZLPn0Uz1vblm57vSSvSd_lm80X-TkbnA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/rVJNS8QwEP0r2UOPkqRfbI9FpKzawyKLNZdlbKd1tE27SVx2_72p91YRGRh484b35sFwxSuuNJypA0ejht7jF5UeI5nGMhPysRC7O5EfyodDFu2jYh_xpzPwe65WlsJ0VqH300nlXNWjdnhxvLLY4PEbaWpGG4h5EIiaPhtoQM8Tgx0NqBnaCWuCnjXYswFMIOQiN3uFprwtO64mcG83pNuRV8vrK1LruXbyr7nAkvW092IWNDkwBIEIfcXxD6Z5shBw7mZAy66sRuOopRq8Pa-EXKR-fz0Ok0ELHi-IBWLZZz2R_6H_PSQUSRZLPn0Uz1vblm57vSSvSd_lm80X-TkbnA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/rVJNS8QwEP0r2UOPkqRfbI9FpKzawyKLNZdlbKd1tE27SVx2_72p91YRGRh484b35sFwxSuuNJypA0ejht7jF5UeI5nGMhPysRC7O5EfyodDFu2jYh_xpzPwe65WlsJ0VqH300nlXNWjdnhxvLLY4PEbaWpGG4h5EIiaPhtoQM8Tgx0NqBnaCWuCnjXYswFMIOQiN3uFprwtO64mcG83pNuRV8vrK1LruXbyr7nAkvW092IWNDkwBIEIfcXxD6Z5shBw7mZAy66sRuOopRq8Pa-EXKR-fz0Ok0ELHi-IBWLZZz2R_6H_PSQUSRZLPn0Uz1vblm57vSSvSd_lm80X-TkbnA!!/
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h_xpzPwe65WlsJ0VqH300nlXNWjdnhxvLLY4PEbaWpGG4h5EIiaPhtoQM8Tgx
0NqBnaCWuCnjXYswFMIOQiN3uFprwtO64mcG83pNuRV8vrK1LruXbyr7nAkv
W092IWNDkwBIEIfcXxD6Z5shBw7mZAy66sRuOopRq8Pa-EXKR-fz0Ok0ELHi-
IBWLZZz2R_6H_PSQUSRZLPn0Uz1vblm57vSSvSd_lm80X-TkbnA!!/ 
 
La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració municipal per 
verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La 
inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa 
d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és també causa de 
revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi 
pogut incórrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat podrà sol·licitar els documents d’aclariment o 
complementaris necessaris i efectuar les actuacions de comprovació que 
consideri oportunes.  
 
Especialment, la declaració responsable faculta l’Ajuntament d’Esplugues per 
comprovar si la persona sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries, amb l’Ajuntament, així com de les obligacions per reintegrament de 
subvencions atorgades per aquest, si escau.   
 
Amb aquesta finalitat, la formalització de la sol·licitud de la subvenció comporta 
l’autorització a l’administració municipal per a obtenir de les administracions 
corresponents les següents dades interoperables 

- Compliment d’obligacions tributàries amb l’Agencia tributària estatal. 
- Compliment d’obligacions amb la Seguretat social. 
- Compliment dels requisits establerts a les lletres e), f), g), h), i) j) i k) del 

punt 5 d’aquestes Bases. 
 
Així mateix, per a la comprovació de les dades contingudes a la Declaració 
responsable l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat podrà demanar a la persona 
sol·licitant l’acreditació documental de les dades aportades, en allò que pugui 
correspondre. 
 
 
7.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I QUANTIES DELS AJUTS 
 
El procediment de concessió d'aquestes subvencions al preu, s'iniciaran sempre 
a sol·licitud de l’establiment comercial o de servei, prèvia convocatòria i es 
tramitarà i resoldrà en règim de concurrència no competitiva. Es tramitarà en 
atenció a la simple concurrència de la determinada situació de la persona 
perceptora, sense que sigui necessari establir la comparació de les sol·licituds, 
ni la prelació entre les mateixes. 
 
El procediment s'iniciarà a instància de part a partir del dia que s’estableixi a la 
convocatòria que serà objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per via telemàtica, mitjançant la presentació de la sol·licitud de 
participació a la convocatòria de subvencions al preu (mitjançant el model annex 
disponible a la seu electrònica de l'ajuntament d’Esplugues de Llobregat) i l'òrgan 
gestor comprovarà que es compleixen els requisits formals exigibles i que 
s'acompanya la documentació preceptiva. Si aquesta no compleix els requisits, 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/rVJNS8QwEP0r2UOPkqRfbI9FpKzawyKLNZdlbKd1tE27SVx2_72p91YRGRh484b35sFwxSuuNJypA0ejht7jF5UeI5nGMhPysRC7O5EfyodDFu2jYh_xpzPwe65WlsJ0VqH300nlXNWjdnhxvLLY4PEbaWpGG4h5EIiaPhtoQM8Tgx0NqBnaCWuCnjXYswFMIOQiN3uFprwtO64mcG83pNuRV8vrK1LruXbyr7nAkvW092IWNDkwBIEIfcXxD6Z5shBw7mZAy66sRuOopRq8Pa-EXKR-fz0Ok0ELHi-IBWLZZz2R_6H_PSQUSRZLPn0Uz1vblm57vSSvSd_lm80X-TkbnA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/rVJNS8QwEP0r2UOPkqRfbI9FpKzawyKLNZdlbKd1tE27SVx2_72p91YRGRh484b35sFwxSuuNJypA0ejht7jF5UeI5nGMhPysRC7O5EfyodDFu2jYh_xpzPwe65WlsJ0VqH300nlXNWjdnhxvLLY4PEbaWpGG4h5EIiaPhtoQM8Tgx0NqBnaCWuCnjXYswFMIOQiN3uFprwtO64mcG83pNuRV8vrK1LruXbyr7nAkvW092IWNDkwBIEIfcXxD6Z5shBw7mZAy66sRuOopRq8Pa-EXKR-fz0Ok0ELHi-IBWLZZz2R_6H_PSQUSRZLPn0Uz1vblm57vSSvSd_lm80X-TkbnA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/rVJNS8QwEP0r2UOPkqRfbI9FpKzawyKLNZdlbKd1tE27SVx2_72p91YRGRh484b35sFwxSuuNJypA0ejht7jF5UeI5nGMhPysRC7O5EfyodDFu2jYh_xpzPwe65WlsJ0VqH300nlXNWjdnhxvLLY4PEbaWpGG4h5EIiaPhtoQM8Tgx0NqBnaCWuCnjXYswFMIOQiN3uFprwtO64mcG83pNuRV8vrK1LruXbyr7nAkvW092IWNDkwBIEIfcXxD6Z5shBw7mZAy66sRuOopRq8Pa-EXKR-fz0Ok0ELHi-IBWLZZz2R_6H_PSQUSRZLPn0Uz1vblm57vSSvSd_lm80X-TkbnA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/rVJNS8QwEP0r2UOPkqRfbI9FpKzawyKLNZdlbKd1tE27SVx2_72p91YRGRh484b35sFwxSuuNJypA0ejht7jF5UeI5nGMhPysRC7O5EfyodDFu2jYh_xpzPwe65WlsJ0VqH300nlXNWjdnhxvLLY4PEbaWpGG4h5EIiaPhtoQM8Tgx0NqBnaCWuCnjXYswFMIOQiN3uFprwtO64mcG83pNuRV8vrK1LruXbyr7nAkvW092IWNDkwBIEIfcXxD6Z5shBw7mZAy66sRuOopRq8Pa-EXKR-fz0Ok0ELHi-IBWLZZz2R_6H_PSQUSRZLPn0Uz1vblm57vSSvSd_lm80X-TkbnA!!/
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es requerirà a l'interessat/da per tal que en un termini de 5 dies hàbils esmeni el 
defecte o adjunti els documents preceptius. 
 
En la convocatòria s’establirà: 
 

1. El termini de presentació de sol.licituds 
2. El nombre de codis promocionals a emetre 
3. L’import del val de compra. 
4. El temps de validesa dels vals de compra 
5. El nombre màxim de codis promocionals per persona 
6. La quantia màxima d’ajut als comerços 
7. L’import del bescanvi dels vals 

 
A data 26 de novembre es començaran a activar els 13.000 codis promocionals 
per a la ciutadania major d’edat i empadronada a Esplugues de Llobregat, a raó 
d’un màxim de 3 codis per NIF/NIE. Aquests vals seran personals e 
intransferibles. 
 
Mitjançant la Plataforma Digital de Comerç promoguda per l’Ajuntament 
d’Esplugues, s’otorgaran 3 vals desconte de 10€ cadascun, prèvia comprovació 
del corresponent NIF/NIE en el padró municipal d’Esplugues. 
 
Cada codi equivaldrà a un val de compra per un import de 10€ per a ser 
bescanviat en el comerços donats d'alta a la Plataforma Digital de Comerç 
promoguda per l’Ajuntament d’Esplugues, amb resolució favorable de sol.licitud 
de la subvenció. 
 
Els vals de compra com a màxim podrán ser utilitzats fins el 31 de desembre de 
2021. Els vals de compra no utilitzats en la seva totalitat abans de les 
esmentades dates, no es podran bescanviar per euros. 
 
La modalitat de bescanvi dels vals de compra relacionada amb l'import a 
gastar serà la de compra mínima igual al triple de l’import a descomptar: 

- per descomptar 10€ cal fer una compra mínima de 30€. 
- per descomptar 20€ cal fer una compra mínima de 60€. 
- per descomptar 30€ cal fer una compra mínima de 90€. 

 
La quantia de l'ajut als comerços vindrà determinada per l'import de vals de 
compra rebuts, amb un límit de 1.300€ per establiment. 
 
 
8.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
Els establiments comercials i de serveis beneficiaris dels ajuts hauran de complir 
les següents obligacions: 
 

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que 
s'estableixin per part de l’Ajuntament, així com, si s'escau, per part dels 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris i aportar 
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tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions 
anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

- Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la restant 
normativa aplicable. 

- No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 
de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

- No tenir cap deute amb l'Ajuntament ni amb la Seguretat Social, l'Agència 
Tributària estatal ni la Generalitat de Catalunya. 

- Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb 
posterioritat a l'atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas de no 
complir de les bases reguladores o en cas que sigui necessària la 
corresponent renúncia. 

- Els beneficiaris d'aquestes ajudes estaran obligats a prestar col·laboració, 
i a facilitar quantes evidències siguin requerides en l'exercici de les 
funcions de control que corresponguin. 

- Procedir al reintegrament dels fons percebuts per obtenir l'ajuda, falsejant 
les condicions requerides o mostrar negativa a les actuacions de 
comprovació i control financer previstes a la normativa de subvencions. 

 
Les persones beneficiàries de subvencions restaran sotmeses a les 
responsabilitats i el règim sancionador que, sobre infraccions administratives en 
la matèria, estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions.  
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat quedarà exempt de les responsabilitats 
civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a 
què quedin obligades les beneficiàries de les subvencions atorgades. Les 
persones beneficiàries no podran alterar en cap cas el destí dels ajuts atorgats.  
Desprès de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2019, de 20 de febre, per la 
que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, 
per a transposar Directives de la Unió Europea en els àmbits financer de 
terrorisme, es precís posar de manifest a totes les persones i agents que 
participen en processos de subvencions públiques el següent:  
 
L’article 308 del Codi Penal inclou la tipificació com a delicte, penat amb presó, 
multa i pèrdua de la condició de beneficiari de subvencions, el falsejament de les 
condicions d’obtenció de una subvenció ocultament - en el cas que haguessin 
condicions que impedissin obtenir-la - o l’aplicació de la subvenció a finalitats 
distintes a de les previstes.  
 
La persona física o jurídica sol·licitant i/o beneficiària ha de ser conscient del que 
aquest precepte representa i l’obligació de l’Ajuntament d’actuar en 
conseqüència en el cas de detectar-se indicis relatius al citat incompliment.  
 
 
9.- PROCEDIMENT: TERMINIS I FORMA  
 
9.1. Presentació de sol·licituds  
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El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació per part dels 
comerços i serveis beneficiaris serà a partir del dia següent de la publicació 
de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al 25 de 
novembre de 2021. No obstant, aquest termini restarà condicionat a l’aprovació 
definitiva d’aquestes Bases reguladores. 
 
El criteri per determinar l’ordre d’accés, quan sigui necessari, a la subvenció serà 
l’ordre de presentació de les sol·licituds i fins a l’esgotament de la partida 
pressupostària assignada a la Línia de subvenció. Una vegada exhaurit el 
pressupost, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.  
 
Les sol·licituds de subvenció s'han de formular mitjançant el model de sol·licitud, 
degudament complimentat de SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA 
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A FOMENTAR EL 
TEIXIT COMERCIAL I DE SERVEIS DEL MUNICIPI, que es facilitarà a la pàgina 
web d'internet de l'adreça: http://www.esplugues.cat. 
 
Les sol·licituds s'hauran de presentar al registre de l'Ajuntament en la forma i 
condicions que estableix l'article 14.2 i 16.4 de la Llei 39/2015 de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions publiques. 
 
9.2. Admissió de sol·licituds  
 
Un cop presentats els documents, es comprovarà que s’ajusten als requisits 
respecte al sol·licitant i a les Bases i la convocatòria. Si la sol·licitud no reuneix 
els requisits que estableix aquestes bases es podrà requerir, mitjançant el correu 
electrònic que hagi proporcionat la persona sol·licitant al moment de realitzar la 
sol·licitud o qualsevol altre mitjà, a la persona sol·licitant perquè, en un termini 
de cinc dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb 
indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició i 
aquesta serà arxivada sense més actuacions.  
 
Les notificacions i requeriments que s’efectuïn en el marc del procediment 
s’hauran d’ajustar a les previsions dels articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(PACAP).  
 
9.3. Resolució d’atorgament i /o denegació  
 
Les sol·licituds presentades es valoraran, en primera instància, sobre la base de 
la documentació aportada i declaració responsable efectuada, d’acord amb els 
requisits establerts en les Bases reguladores i la resolució corresponent a cada 
sol·licitud s’emetrà en el present exercici pressupostari.  
 
La subvenció es determinarà en funció de l’import justificat, i el pagament es durà 
a terme una vegada aprovada la justificació. 
 
Tractant-se d’un procediment de concurrència no competitiva i de conformitat 
amb el que es preveu a l’article 24.4 de la Llei General de Subvencions, com que 
no figuren en el procediment ni són tinguts en compte altres fets ni altres 



11 
 

al·legacions i proves que les adduïdes per les persones interessades, la 
resolució serà adoptada sense cap tràmit d’audiència prèvia. 
 
La resolució adoptada posarà fi a la via administrativa.  
 
La resolució s’haurà d’adoptar en el termini màxim d’un mes a comptar des de la 
presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi 
notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud 
d'atorgament de l'ajut.  
 
Contra les resolucions definitives les persones interessades podran interposar, 
en el termini de dos mesos comptats des de la notificació de la resolució recurs 
contenciós administratiu o, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un 
mes comptat també des de la notificació, o qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos.  
 
Les resolucions adoptades sobre la base de la documentació aportada i 
declaració formulada per les persones sol·licitants, restaran supeditades als 
actes de comprovació i auditoria que determini l’administració municipal.  
S’estableixen els següents motius de requeriment i denegació:  
 
Motius per al requeriment de documentació:  
 
1. No presenta certificat d’estar al corrent del compliment d'obligacions tributàries 
amb l'AEAT.  
2. No presenta certificat d’estar al corrent del compliment d'obligacions tributàries 
amb la TGSS.  
3. No presenta la instància de sol·licitud normalitzada o aquesta no està 
degudament complimentada.  
4. No presenta la declaració Censal d’Hisenda d’inici d’activitat (Model 036 o 037 
o PAC DUE).  
5. No aporta la descripció dels serveis en relació amb els que sol·licita la 
subvenció.  
6. No aporta el número de compte designat (IBAN) o l’acreditació del compte 
bancari i a través d’algunes de les següents vies:  
a) Rebut domiciliat on consti el/la titular i el número de compte bancari (IBAN).  
b) certificat de titularitat bancària on consti el/la titular i el número de compte 
bancari.  
7. No compleix alguna de les condicions establertes a les presents Bases.  
 
Motius de denegació  
 
1. No compleix el requisit de beneficiari.  
2. No disposa de la declaració Censal d’Hisenda d’inici d’activitat (Model 036 o 
037 o PAC DUE).  
3. Presentació fora de termini.  
4. Renúncia expressa de la persona sol·licitant.  
5. Sol·licitud presentada per duplicat.  
6. No haver esmenat la documentació requerida en el termini atorgat.  
7. Exhauriment del crèdit pressupostari.  
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8. No es troba al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb l'AEAT.  
9. No es troba al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb la TGSS.  
10. No es troba al corrent del compliment d'obligacions amb l’Ajuntament 
d’Esplugues.  
11. L'activitat desenvolupada no compleix les condicions i requisits de les Bases 
reguladores.  
 
9.4 Competència  
 
La instrucció del procediment serà realitzada pel Servei d’Economia i Treball.  
La competència per a l’atorgament i denegació de les subvencions correspondrà 
a la Junta de Govern Local.  
 
9.5. Notificació 
 
Les resolucions seran notificades a les persones sol·licitants en el correu 
electrònic que hagi proporcionat la persona sol·licitant al moment de realitzar la 
sol·licitud. Addicionalment i amb caràcter potestatiu, es podran realitzar 
notificacions individuals. 
 
9.6. Pagament  
 
La forma de pagament es farà mitjançant transferència al compte bancari de la 
persona beneficiària de la subvenció. 
 
9.7. Finalització de la Línia de subvenció  
 
La Línia de subvenció finalitzarà el dia 31 de desembre de 2021, llevat que 
s’esgoti abans el pressupost previst.  
 
 
9.8. Reformulació de sol·licituds  
 
No es preveu la possibilitat de reformulació de sol·licituds en els termes de 
l’article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
 
10 PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS I 
JUSTIFICACIÓ. 
 
A aquests efectes resulten d’aplicació els articles 28 i 29 de l’Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament. 
 
La quantitat de la subvenció vindrà determinada per l’import de la justificació. 
L’import de la justificació equivaldrà a l'import acumulat dels vals de compra 
presentats per l’establiment de comerç o de serveis, per les transaccions 
realitzades des del 26 de novembre de 2021 o des de la resolució favorable de 
sol.licitud de subvenció si la data fos posterior, mitjançant la Plataforma Digital 
de Comerç promoguda per l’Ajuntament d’Esplugues, i fins al 31 de desembre 
de 2021. 
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La documentació a presentar per a la justificació será la següent: 
 

- Documentació especificada al punt 6 de les presents bases. 
- Documents originals legals que acreditin la venda o prestació del servei 

on s’ha fet servir el descompte, per un valor de com a mínim el triple del 
valor del val descompte utilitzat. (Factura, Factura reduïda o ticket).  
Aquests documents legals han d’incloure les dades mínimes obligatòries 
de facturació d’acord amb allò descrit en el Reial Decret 1624/1992, de 29 
de desembre, pel que s’aprova el Reglament de l’Impost sobre el Valor 
Afegit, incloent la deducció de fins a 3 vals descompte pertenents a un 
mateix titular, i l’IVA total de l’operació en brut. 
 

La documentació ha d’estar presentada de forma clara i ordenada, per poder 
relacionar els descomptes amb la despesa efectivament realitzada. 
 
En el cas que els documents presentats fossin incorrectes o incomplets, es 
comunicarà a persona interessada la necessitat d’esmenar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de cinc dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà al 
no atorgament de la subvenció o a la revocació, o a la reducció de la subvenció, 
segons correspongui. 
 
La data máxima de presentación de les justificacions será el 10 de gener de 
2022. 
 
 
11 ANUL∙LACIÓ I REINTEGRAMENT  
 
Sense perjudici de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat procedirà a la revocació de la subvenció atorgada en els casos 
d’incompliment següents:  
 
- El no compliment de la finalitat i/o les condicions en base a les quals la 
subvenció va ser concedida.  
- El no compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de 
conservació de documents.  
- La manca de justificació en temps i forma de la subvenció atorgada.  
- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació 
i control per part de l’òrgan municipal que gestiona la subvenció.  
També comportarà la revocació de la subvenció la renúncia per part de la 
persona beneficiària.  
L’atorgament de subvencions amb manca de crèdit o insuficiència d’aquest és 
cas de nul·litat de la resolució.  
La revocació de la subvenció comportarà el reintegrament dels imports abonats.  
Per a fer efectiu l’import de la subvenció a reintegrar, es procedirà en primer lloc 
per la via voluntària i, en el seu cas, per la via de constrenyiment quan no es 
retorni el reintegrament de manera voluntària. Quan es procedeixi per la via de 
constrenyiment, s’afegiran els interessos de demora corresponents.  
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12 PUBLICITAT  
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat publicarà les Bases i la convocatòria i les 
resolucions de les subvencions atorgades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Tauler d’Edictes virtual. També ho podrà fer a la pàgina web de 
l’Ajuntament i en altres mitjans que es consideri oportú.  
 
 
13 CRÈDIT PRESSUPOSTARI  
 
L'import previst per a aquesta convocatòria és de 130.000 euros a càrrec a la 
partida 36 43900 47901 del pressupost de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per a 2021. 
 
 
14 LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS I REGISTRE  
 
La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma telemàtica, mitjançant la seu 
electrònica de l'Ajuntament. El document d’instància haurà d’estar signat 
mitjançant certificat digital o Idcat-mòbil de la persona usuària que realitza la 
sol·licitud de subvenció. Els documents annexos necessaris per completar la 
sol·licitud i consignats en la Base 6 caldrà pujar-los a la plataforma en format 
PDF.  
 
El procediment s'iniciarà a instància de part a partir del dia següent de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per 
via telemàtica, mitjançant la presentació de la sol·licitud de participació a la 
convocatòria de subvencions al preu (mitjançant el model annex disponible a la 
seu electrònica de l'ajuntament d’Esplugues de Llobregat) i l'òrgan gestor 
comprovarà que es compleixen els requisits formals exigibles i que s'acompanya 
la documentació preceptiva. Si aquesta no acompleix els requisits, es requerirà 
a l'interessat/da per tal que en un termini de 5 dies hàbils esmeni el defecte o 
adjunti els documents preceptius. 
 
 
15 PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
Les persones sol·licitants i beneficiàries de les subvencions objecte de les 
presents Bases Reguladores i convocatòria han de complir amb el que estableix 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent i, per tant, han d’adoptar 
i implementar les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a preservar 
la seguretat de les dades objecte de tractament.  
 
L'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és l'entitat responsable del tractament de 
les seves dades personals.  
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Les dades de caràcter personal que les persones sol·licitants i beneficiàries 
facilitin a l’Ajuntament d’Esplugues, en el marc de les presents Bases 
Reguladores seran incorporades en un fitxer titularitat de l’Ajuntament amb la 
finalitat de gestionar l’adjudicació de les subvencions previstes en les presents 
Bases Reguladores així com d’informar dels serveis i activitats de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. Si es considera que el tractament de les dades 
personals vulnera la normativa o els drets les persones interessades, aquestes 
podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en 
qualsevol moment presentant una reclamació davant de la Delegació de 
Protecció de Dades de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, indicant 
clarament en l’assumpte “Exercici de Drets LOPD Tercers”.  
 
 
16 CONSULTES  
 
Les consultes relatives a les previsions d’aquestes bases es faran arribar a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a través de la bústia de correu electrònic 
promocioeconomica@esplugues.cat. 
 
 
17 INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ I PUBLICITAT DE 
LA CONCESSIÓ DE LES MATEIXES.  
 
L’Ajuntament resta obligat a facilitar a la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, a efectes merament estadístics o informatius, tota la informació sobre 
les subvencions atorgades o gestionades.  
 
La “Base de Datos Nacional de Subvenciones” opera com a sistema de publicitat 
de subvencions, i a aquests efectes l’Ajuntament remetrà a la BDNS la informació 
sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes.  
Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i 
ajudes percebudes en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, 
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; 
així com a la Llei del Parlament de Catalunya, 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
L’atorgament de les subvencions es farà públic mitjançant edicte al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, amb indicació de la persona beneficiaria, la quantitat 
concedida i la finalitat o finalitats de la mateixa.  
 
 
18 PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  
 
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els 
principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les 
persones beneficiàries de subvencions:  
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.  

mailto:promocioeconomica@esplugues.cat
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b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  
c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions 
econòmiques procedents de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o 
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents a 
infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi 
de conducta.  
e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o 
sobre personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, 
per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament 
la seva actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos, per 
qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure 
d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant 
qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en 
l’informe sobre assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o 
lloc de treball.  
f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat 
pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i atorgats.  
g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.  
h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic, 
sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.  
i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis que 
presti i el compliment dels drets de les persones usuàries o destinatàries de les 
seves activitats.  
j) La bona fe.  
k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o 
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per raó 
del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.  
l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de 
manera deshonesta.  
m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no enganyosa 
en l’actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada 
posteriorment.  
n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas 
d’incompliment de les obligacions legals establertes o pel codi de conducta.  
L’incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts anteriorment 
per part de les persones beneficiàries de subvencions tindrà el següents efectes:  
• Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta constitueix, 
simultàniament, una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i 
següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es 
prendrà en consideració aquest comportament al moment de determinar la  
graduació de la sanció corresponent. Així mateix es procedirà a deixar 
constància a l’expedient i el publicarà mitjançant el Portal de la Transparència.  
• Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta no resultés 
constitutiu d’una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i següent 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es deixarà 
constància a l’expedient administratiu i es publicarà mitjançant el Portal de la 
Transparència. 
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19 MODIFICACIÓ DE LES BASES  
 
Les presents Bases podran ser modificades quan concorrin raons d’interès 
públic, social, econòmic, humanitari o altres degudament justificades a 
l’expedient corresponent. Per a la modificació de les Bases caldrà seguir el 
mateix procediment emprat per a la seva aprovació. 
 
 
 

 
 
 

ANNEX I 
 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A 
FOMENTAR EL TEIXIT COMERCIAL I DE SERVEIS DEL MUNICIPI 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
 
Dades sol·licitant (D’ACORD AMB EL MODEL D’INSTÀNCIA DE 
L’AJUNTAMENT D’ESPLIGUES DE LLOBREGAT). 
 
Raó social:     CIF: 
Domicili per a notificacions: 
Població:     Codi postal: 
Telèfon:      
Adreça electrònica per a notificacions: 
Plantilla de personal de l'empresa: 
Domicili del centre de treball: 
Dades representant legal de l'empresa 
Nom i cognoms:    NIF: 
Càrrec:     Telèfon 
 
Segons estableix la Llei 39/2015, l'Ajuntament us podrà enviar notificacions 
telemàtiques relacionades amb aquesta sol·licitud. 
 
IMPORTANT: Sempre que s'acrediti la representació, les actuacions municipals 
s'adreçaran al representant. En tot cas es notificarà per aquesta via a les 
persones obligades segons l'article 14.2 de la Llei 39/2015. 
 
SOL·LICITO 
 
Participar en la CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A FOMENTAR EL TEIXIT 
COMERCIAL I DE SERVEIS DEL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
i rebre les subvencions relacionades d'acord amb les bases reguladores per 
l'atorgament d'ajuts al comerç previstos en el marc de les mesures urgents i de 
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suport al teixit empresarial i comercial d’Esplugues de Llobregat afectat pel 
COVID-19. 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT 

- Que l’empresa o negoci està donat d’alta en la Plataforma Digital de 
Comerç promoguda per l’Ajuntament d’Esplugues. 

- Que l’empresa o negoci realitza una activitat econòmica comercial o de 
serveis  en el municipi d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el punt 5.b) 
de les presents bases.  

- Tenir menys de 20 persones treballadores. 
- Disposar d'una seu d'atenció al públic a Esplugues de Llobregat. 
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb 

l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 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 d’Esplugues de Llobregat, dins dels terminis establerts.  

- No haver estat mai objecte 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.   

- No haver estat objecte, des de l’1 de gener de 2017, de sancions 
administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver 
exercit l’activitat empresarial al municipi, sense la corresponent llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable,  o per haver infringit les 
condicions a que pogués estar condicionat l’exercici de l’activitat o les 
disposicions vigents en matèria de consum, salubritat, seguretat i salut 
laboral, contaminació acústica, abocament de residus o convivència 
ciutadana. 

- No haver estat condemnades mitjançant sentencia ferma a la pena de 
pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics. 

- No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats 
insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, estar 
subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme la 
legislació concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat 
a la sentència de qualificació del concurs. 

- No haver donat lloc, a causa d'haver estat declarats culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’administració. 

- No estar sotmesa la persona física, les persones administradores de les 
societats mercantils o aquelles que tinguin la representació legal d'altres 
persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, de 11 de 
maig, d'Incompatibilitats dels membres del govern de la nació i dels alts 
càrrecs de l’Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius 
regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Regim Electoral 
General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica 
que reguli aquestes matèries. 
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- No tenir la residencia fiscal en un país o territori qualificat 
reglamentàriament com a paradís fiscal. 

- Que l’empresa disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la 
prevenció, d’acord amb la Llei31/1995, de prevenció de riscos laborals 
amb el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprovael 
Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les 
modificacions posteriors introduïdesper al Llei 54/2003, de 12 de 
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. 

- Que l’empresa compleix amb l’establert a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes. 

- Que l’empresa respecta el dret a l’accessibilitat per a persones amb 
discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

- Que l’empresa respecta la normativa vigent en matèria de 
desenvolupament sostenible. 

- Que l’empresa compleix amb el què estableix l'article 13.5 de la Llei 
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i l'adolescència, que el personal de les entitats les activitats de 
les quals suposin l'accés i exercici a les professions, els oficis i les 
activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat 
condemnat per sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament 
sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació 
sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. 

- Que l’empresa compleix la normativa sobre propietat intel·lectual. 
- Que l’empresa dona compliment de l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i s’adhereix al codi ètic que figura com a annex a l’Acord de 
Govern GOV/85/2016, de 28 de juny. 

- Que l’empresa no és administració pública, ni organisme públic, ni societat 
mercantil pública ni, en el cas que sigui una societat mercantil privada, 
que la majoria del seu capital social ni la majoria dels membres del seu 
màxim òrgan de govern són de titularitat pública o nomenats per un ens 
públic. 

- Que l’empresa compleix amb qualsevol altra obligació legal o 
reglamentària que pugui afectar-li. 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL MOMENT DE LA JUSTIFICACIÓ 
 

- Original de fitxa de titularitat bancària, model de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, degudament signat pel titular del compte corrent i per l’entitat 
bancària. 

- Comprovants de la identitat (física o jurídica) de la persona sol·licitant: 
DNI/NIE o targeta NIF.  

- Declaració censal d’alta en el cens d’empresaris, professionals i 
retenidors (models 036 o 037 de l’Agència Tributària), o al Document Únic 
Electrònic (DUE). 

- Certificat del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència 
Tributària (AEAT).  
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- Certificat del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social 
(TGSS). 

- Còpia dels estatuts o document que acrediti el poder d'obrar de la persona 
que presenta la sol·licitud per actuar en representació de l'empresa. 

- Darrer document TC de la seguretat social a efectes d'acreditar el nombre 
de treballador/es. 

- Documents originals legals que acreditin la venda o prestació del servei on s’ha 
fet servir el descompte, d’acord amb allò descrit en la Base 10. 

 
Autoritzacions (marcar amb una X) 
 
Autoritzo a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 
 
 A consultar les dades de l'empresa, en referència a aquesta sol·licitud, a altres 
administracions o organismes competents. 
 No autoritzo la consulta de les dades. En aquest cas caldrà aportar la 
documentació acreditativa d'estar al correntdel pagament de tributs (hisenda i 
seguretat social) 
 
 
FACULTAR A L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL 
 
La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració municipal per 
verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La 
inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa 
d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és també causa de 
revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi 
pogut incórrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat podrà sol·licitar els documents d’aclariment o 
complementaris necessaris i efectuar les actuacions de comprovació que 
consideri oportunes.  
 
Especialment, la declaració responsable faculta l’Ajuntament d’Esplugues per 
comprovar si la persona sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries, amb l’Ajuntament, així com de les obligacions per reintegrament de 
subvencions atorgades per aquest, si escau.   
 
Amb aquesta finalitat, la formalització de la sol·licitud de la subvenció comporta 
l’autorització a l’administració municipal per a obtenir de les administracions 
corresponents les següents dades interoperables 
- Compliment d’obligacions tributàries amb l’Agencia tributària estatal. 
- Compliment d’obligacions  amb la Seguretat social. 
- Compliment dels requisits establerts a les lletres e), f), h), i), j) i k) del  punt 5, 
d’aquestes Bases. 
 
Així mateix, per a la comprovació de les dades contingudes a la Declaració 
responsable l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat podrà demanar a la persona 
sol·licitant l’acreditació documental de les dades aportades, en allò que pugui 
correspondre. 
 



21 
 

Així mateix es recorda que l'article 308 del Codi Penal inclou la tipificació com a 
delicte, penat amb presó, multa i pèrdua de la condició de beneficiari de 
subvencions, el falsejament de les condicions d'obtenció de una subvenció 
ocultament- en el cas que haguessin condicions que impedissin obtenir-la o 
l'aplicació de la subvenció a finalitats distintes a les previstes. 
 


