AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 203/2021
Descripció.: Ajuts al comerç i microempreses en forma de vals de compra

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ, D’AJUTS AL COMERÇ I
MICROEMPRESES EN FORMA DE VALS DE COMPRA PREVIST EN EL MARC DE
LES MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT AL TEIXIT COMERCIAL I
EMPRESARIAL DEL MUNICIPI D’OLIANA AFECTAT ECONÒMICAMENT PER LES
MESURES RESTRICTIVES DEL COVID-19.

1.

OBJECTE

Davant la situació excepcional provocada pel desenvolupament de la pandèmia del
COVID-19, es fa necessari disposar de recursos econòmics per tal d’abordar les
situacions de vulnerabilitat que aquesta crisi està provocant.
El comerç local i la microempresa és un referent de l’economia i el desenvolupament
d’Oliana i des de l’Ajuntament volem continuar col·laborant, en aquest difícil moment, al
manteniment i reactivació del sector. Per la qual cosa, també s’està treballant en estreta
col·laboració amb el Consell Comarcal en un Pla de Reactivació econòmica del sector
comercial i empresarial de tota la zona, on es preveuen d’altres eixos d’actuació a nivell
local i comarcal.
L’objecte de les presents bases és regular, fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament.
L’objectiu és ajudar a tots aquells professionals autònoms, comercials i de serveis que
com a conseqüència de les mesures adoptades durant la pandèmia han vist afectada la
seva activitat de forma significativa.
La voluntat d’aquests ajuts és el suport a l’activitat comercial per al manteniment del
teixit comercial del municipi d’Oliana que s’ha vist alterat com a conseqüència de les
mesures restrictives de l’estat d’alarma obligant a tancar establiments amb la
conseqüent disminució d’ingressos que això ha comportat pels comerços i serveis i a
l’hora potenciar entre el veïnat, el comerç de proximitat. Ajudar-nos entre tots a refernos i seguir endavant de forma conjunta serà gratificant i motivador.

2.

DESTINATARIS I REQUISITS PER A OBTENIR L’AJUT

2.1 Aquesta subvenció considera com a beneficiaries les empreses que s’adhereixen a
l’acció promocional “Reactivem Oliana”, per a poder obtenir liquiditat mitjançant
l’activació de vals de compra.
2.2 Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que compleixin
els següents requisits:
a. Que realitzin una activitat econòmica comercial o de serveis.
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A excepció de les següents activitats, que es considera no han estat afectades per
les restriccions imposades:
•

•
•
•
•
•

Establiments de venda al detall de productes d’alimentació, begudes,
productes higiènics, aliments per a animals de companyia i altres béns de
primera necessitat.
Farmàcies, productes sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i
productes ortopèdics.
Premsa i papereria.
Combustible.
Estancs.
Tintoreries i bugaderies.

b. Que tinguin menys de 10 persones treballadores.
c. Que disposin de seu a Oliana.
d. Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributaries, de seguretat
social o mutualitat.
e. Estar donat d’alta censal abans del 31/12/2020.
f.

Que s’adhereixen a l’acció promocional “Reactivem Oliana” promoguda per
l’Ajuntament d’Oliana.

Els requisits s’acreditaran mitjançant la documentació establerta a la Base 8.

3. TIPOLOGIA DE LES SUBVENCIONS
3.1 L’objectiu d’aquests ajuts és reactivar el consum als establiments comercials i
microempreses locals que han patit i estan patint la crisi econòmica derivada de la
COVID-19.
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions a través de compra
per tal d’incentivar i dinamitzar els comerços i serveis que han estat més perjudicats com
a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID- 19.
3.2 L’Ajuntament d’Oliana subvencionarà la compra de béns i serveis en establiments o
negocis adherits a la campanya, a través de vals de compra admesos com a mitjà de
pagament en aquests mateixos establiments comercials o microempreses.
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3.3 L’ajut atorgat serà compatible amb subvencions i ajuts d’altres administracions o ens
públics o privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte.
3.4 Igualment seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals que es puguin
aplicar als sol·licitants d’aquesta subvenció econòmica.

4.

QUANTIA MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS

L’aportació màxima de l’ajuntament prevista per a aquesta convocatòria és de 14.000,00
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 430/472 del pressupost vigent de la corporació.
D’acord amb el procediment establert a la Base 9, l’impacte global de la campanya pot
arribar a un import de vendes dels establiments d’Oliana de 28.000,00 €.

5. PROCEDIMENT
COMPETENTS

DE

CONCESSIÓ,

QUANTIA

DELS

AJUTS

I

ÒRGANS

5.1 El procediment de concessió d’aquestes subvencions, s’iniciaran sempre a sol·licitud
del comerç, 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.
5.2 Un cop finalitzat el termini d’exposició pública de les bases reguladores, es procedirà
a la convocatòria pública per decret d’alcaldia, on es fixarà el termini per a la presentació
de les sol·licituds de participació a l’acció promocional “Reactivem Oliana”. Les
sol·licituds es presentaran mitjançant el model annex disponible a la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Oliana 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, es requerirà a l’interessat/da per tal que en un termini de 10 dies esmeni el
defecte o adjunti els documents preceptius.
5.3 La quantia de l’ajut a cada beneficiari vindrà determinada per l’import de vals de
compra rebuts.
5.4 L’òrgan competent per a la concessió dels ajuts, serà l’Alcaldia.

6.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
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6.1 Les sol·licituds per participar a l’acció promocional “Reactivem Oliana” s’han de
formular mitjançant el model normalitzat de sol·licitud que estarà disponible a la pàgina
web municipal (www.ajuntamentoliana.cat), degudament complimentat i acompanyat de
la documentació que s’indica a la Base 8.
6.2 Les sol·licituds s’hauran de presentar al registre de l’Ajuntament en la forma i
condicions que estableixen l’article i 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) tenint en
compte l’indicat a l’article 14.2 de la mateixa llei.
6.3 El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació per part dels
comerços i serveis beneficiaris serà l’establert a la convocatòria.
6.4 Un cop presentada i examinada la sol·licitud, si s’escau, s’atorgarà un període de 10
dies per a esmenar la documentació requerida o aportar els documents preceptius, amb
l’advertiment que si no es fa, es considerarà que l’interessat/ada desisteix de la seva
petició, d’acord amb l’article 68 de la LPACAP.
6.5 Realitzat el tràmit anterior, en el termini màxim d’un mes, mitjançant una resolució
d’alcaldia, s’aprovarà la resolució dels ajuts, que inclourà la llista de comerços i serveis
beneficiaris, i es farà pública per diferents canals de comunicació a la ciutadania, inclosa
la pàgina web municipal.
6.6 La publicació al tauler d’edictes electrònic municipal i a la seu electrònica de l’acord
de concessió substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de
l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de
concurrència. La publicació es farà en el termini màxim de deu dies des de la data de
l’acord de concessió.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

7.

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pels beneficiaris si en el termini de cinc
dies, comptat des de la notificació (data de publicació de la resolució de concessió en el
tauler d’anuncis municipal), no es manifesta expressament la renúncia.

8.

DOCUMENTACIÓ
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8.1 Amb la sol·licitud normalitzada indicada a la base anterior, caldrà adjuntar la següent
documentació:
- Full de dades bancàries segons model de l’ajuntament o certificat de titularitat del
compte corrent.
- Còpia del DNI del sol·licitant, o del CIF de l’empresa i del representant legal si és el
cas.
- Darrer document RNT de la seguretat social a efectes d'acreditar el nombre de
treballadors/es, si és el cas.
- En cas de ser una persona jurídica:
•
•

Escriptura de constitució o Estatuts.
Declaració que la persona que actua en representació legal del sol·licitant, té
poders legals suficients per a fer-ho (inclòs en l’imprès normalitzat de sol·licitud).

8.2 La sol·licitud de subvenció inclourà l’opció d’autoritzar l’Ajuntament d’Oliana a
comprovar que el beneficiari no té deutes amb l’Agència Tributària ni amb la Seguretat
Social. En cas que no s’autoritzi, caldrà aportar documentació justificativa d’aquests
extrems.
8.3 Per a suport a la presentació telemàtica i resolució de dubtes, les persones
interessades poden enviar un correu electrònic a Ajuntament@oliana.cat o trucar al
telèfon 973 47 00 35.

9.

ADQUISICIÓ I ÚS DELS VALS DE COMPRA

9.1 A la mateixa resolució a què fa referència la Base 6.3, s’establirà un període per a
què totes aquelles persones empadronades a Oliana, majors de 18 anys i que ho
desitgin, puguin adquirir 4 vals de compra amb un valor de 5 € cadascun, pel preu total
de 10 €. No serà possible adquirir una quantitat inferior de vals de compra.
9.2 Cada val de compra haurà de ser bescanviat per compres o serveis en el comerços
o petites empreses, prèviament adherits a l’acció promocional “Reactivem Oliana” com
a màxim fins al dia 30 de novembre de 2021. Els vals de compra no utilitzats en la seva
totalitat abans de l’esmentada data no es podran bescanviar per euros, i quedaran
anul·lats i sense cap efecte.
9.3 Les compres i/o serveis que s’adquireixin mitjançant els vals de compra no inclouran
en cap cas begudes alcohòliques.
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10.

JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS

10.1 La justificació d’aquest ajut i el compliment de la seva finalitat es consideren
realitzades mitjançant la presentació de tota la documentació exigida en aquestes
bases.
10.2 La quantitat i justificació dels ajuts ve determinada per l’import acumulat dels vals
de compra de cada establiment, que hauran de ser presentats a l’ajuntament per cada
beneficiari, en el termini comprès entre l’1 i el 17 de desembre de 2021.
10.3 El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que
l’establiment hagi determinat a la sol·licitud.
10.4 L’Ajuntament realitzarà controls per a garantir el compliment de les obligacions
detallades en aquestes bases. Els comerços i serveis beneficiaris hauran d’aportar tota
la documentació que li sigui requerida, en el seu cas.

11.

OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES

Són obligacions dels beneficiaris d’aquests ajuts les especificades a l’article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.

12.

PUBLICITAT

12.1 D’acord amb l’article 18.2 i 20 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, les
bases reguladores i la convocatòria dels presents ajuts s’han de publicar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions. Així mateix es publicaran al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Oliana i al tauler d’edictes
municipal.
12.2 L’ajuntament publicarà al Tauler electrònic municipal (www.ajuntamentoliana.cat)
una relació dels ajuts i de les subvencions concedides, amb indicació de l’import,
l’objecte i els beneficiaris, la informació relativa al control financer i la justificació o
rendiment de comptes de la subvenció, segons estableix l’article 15 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense
perjudici de la publicació en els diaris oficials que pugui correspondre.

13.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
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13.1 La protecció de les dades personals es realitzarà, de conformitat amb el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, així com de les previsions que en matèria
de cessió de dades de caràcter personal estableix l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de
subvencions.
13.2 S’informa a les persones sol·licitants que les seves dades seran incorporades a un
tractament responsabilitat de l’Ajuntament d’Oliana amb la finalitat única i exclusiva de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta
convocatòria.
13.3 Les dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a
terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent.
13.4 Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit
dirigit a Ajuntament d’Oliana, Plaça 1 d’Octubre, 25790 Oliana (Lleida), indicant “Ref.
Protecció de dades” o bé exercir el seu dret a través de la Seu Electrònica.

14.

CAUSES DE REINTEGRAMENT

14.1 Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, el
seu import definitiu sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat/da a
reintegrar-ne l’excés.
14.2 Així mateix, també estarà obligat/da al reintegrament el/la beneficiari/ària que hagi
percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant-ne aquelles que
n’haguessin impedit la concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de
l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis
establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
14.3 Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part
de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del
reintegrament.
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15.

OBLIGATS AL REINTEGRAMENT

15.1 Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques que gaudeixin
de la condició de persones beneficiàries.
15.2 Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de
les persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per
al compliment de les obligacions, que adoptin acords que facin possibles els
incompliments o consenteixin els incompliments dels qui depenguin d’ells. Així mateix,
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats.

Oliana, 2 de juliol 2021
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ANNEX I - SOL·LICITUD
SOL·LICITUD D’AJUT AL COMERÇ I MICROEMPRESES EN FORMA DE VALS DE
COMPRA PREVIST EN EL MARC DE LES MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT
AL TEIXIT COMERCIAL I EMPRESARIAL DEL MUNICIPI D’OLIANA AFECTAT
ECONÒMICAMENT PER LES MESURES RESTRICTIVES DEL COVID-19.

1. DADES DEL SOL·LICITANT

Nom o Raó social
Persona de contacte
CIF / NIF
Domicili
CP i Localitat
Telèfon / Mòbil
Correu electrònic
Tipus d’activitat
Establiment
Adreça postal de
l’establiment
DADES DEL REPRESENTANT (si s’escau)
Nom i cognoms

DNI

Càrrec amb el què actua
Declaro que tinc poders legals suficients per a la representació en què actuo.

1.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA


Certificat de titularitat del compte bancari.



Còpia del DNI del sol·licitant, o del CIF de l’empresa i del representant legal si
és el cas.
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Darrer document RNT de la seguretat social a efectes d'acreditar el nombre de
treballadors/es, si és el cas.

En cas de ser una persona jurídica:

• Escriptura de constitució o Estatuts.
Número de compte corrent (IBAN) on efectuar l’ingrés de la subvenció:

2. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS AMB LA SEGURETAT SOCIAL I
HISENDA
AUTORITZO* l'Ajuntament d'Oliana perquè sol·liciti les meves dades a la Seguretat
Social i a hisenda per verificar que estic al corrent del compliment de les meves
obligacions amb aquests organismes.
☐ Si

☐ No

*En cas que no s’autoritzi, caldrà aportar documentació justificativa d’aquests extrems.

3. PETICIÓ
El/la sotasignat, en nom propi o en la representació que manifesta actuar, demana li
sigui atorgat l’ajut de l’Ajuntament d'Oliana.
____________________, ______ de _____________________ de 20____
(signatura del sol·licitant o representant legal)
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