
 
 

 

 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER AL SECTOR DE LA 
RESTAURACIÓ, AFECTAT PER LES MESURES RESTRICTIVES PROVOCADES PEL COVID19 
DURANT L’ANY 2021 A CENTELLES  
 
 
Primera - Objecte  
 
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions directes motivades per la 
crisi sanitària, econòmica i social provocada per les restriccions excepcionals a causa del 
Covid-19 a Centelles durant l’any 2021 adreçades a microempreses, professionals i persones 
autònomes del sector de la restauració. 

Segona - Persones beneficiàries i requisits  

Poden ser destinataris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 
(microempreses i autònomes) donades d’alta en el cens de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
amb anterioritat a les mesures extraordinàries provocades pel Covid19 durant l’any 2021 i 
que s’hagin vist obligats a tancar el seu negoci/establiment com a conseqüència de les 
mesures extraordinàries provocades pel covid19 a Centelles durant l’any 2021. 

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica i activitat econòmica.  

Requisits: 

 

• Estar donades d’alta en el cens de l’Impost d’Activitats Econòmiques durant l’any 2021, 
en un dels següents epígrafs: 

 
  
- 671 serveis de restaurants 
- 672 serveis en cafeteries 
- 673 cafès i bars 

• Tenir un establiment obert en el moment de la sol·licitud de la subvenció i tenir la llicència 
d’activitat al municipi de Centelles. 

• Entrar dins els paràmetres de microempresa, és a dir, tenir com a màxim 10 
treballadors/ores i una facturació no superior a 1M€. 

• Estar en situació d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), com a mínim, 
durant el primer trimestre del 2021.  

• Establiments que s’hagin vist obligats a tancar durant l’any el seu negoci de forma total o 
parcial durant les restriccions extraordinàries motivades pel Covid19. 

 
• Complir les obligacions tributàries davant l’Ajuntament, l'Estat i la Generalitat o bé 

disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra 



 
 

 

 

condició especial dels seus deutes amb l’Ajuntament, l'Estat (Agència Tributària i 
Seguretat Social) i la Generalitat. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el 
procediment: en el moment de presentar la sol·licitud, abans de la resolució d'atorgament 
i abans de rebre qualsevol pagament. Pel que fa a les quotes a la Seguretat Social 
s'aplicarà el criteri establert a l'article 17.1.c) del RDL 8/2020, de 17 de març. 

 
Tercera - Obligacions dels/de les beneficiaris/àries de subvencions 

a) Complir l'objectiu o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la 
subvenció. 

b) Justificar davant l'Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions i el 
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.  

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que estableixin des de l'Ajuntament, així 
com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de 
control competents, i aportar tota la informació requerida en l'exercici de les actuacions 
anteriors. 

d) Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 
l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 

e) Acreditar, amb anterioritat a l'atorgament de la subvenció, que es troba al corrent de les 
obligacions fiscals i tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Tributària i la Seguretat Social  

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats, d'acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al/a la beneficiari/ària en 
cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores corresponents. 

g) Conservar els documents que justifiquin l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  

i) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable i en aquestes 
bases específiques. 
 
Quarta - Tipologia i quantitat de subvenció  
 
Hi ha dues línies de subvencions: 
 

• Línia 1-  Per aquells establiments del sector de la restauració que s’han vist obligats a 
tancar el negoci de forma total o parcial per les mesures extraordinàries imposades pels 
decrets Covid19 durant l’any 2021: 100€. 
 

• Línia 2-  Per aquells establiments del sector de la restauració que poden justificar 
despeses d’ocupació de via pública durant l’any 2021: 100% de les despeses que 
corresponen a l’ocupació de la via pública amb un màxim de 500 €. 
 



 
 

 

 

Les dues línies no són excloents i, per tant, es poden demanar les dues línies de subvencions. 
 
Les sol·licituds es resoldran de forma independent cadascuna i per ordre cronològic de 
presentació, sempre que la documentació exigida sigui tota correcta i fins a exhaurir el crèdit 
pressupostari. 
 
Cinquena - Despeses subvencionables 
 
Les despeses subvencionables per dur a terme els conceptes descrits i subvencionables de 
la Base quarta són:  
 
Per a la línia 1:  
 

• Taxes d’escombraries 
 

• Despeses de lloguer o despeses financeres de locals comercials, de serveis i espais 
d’activitats empresarials de l’anualitat 2021. 

 

• Despeses laborals i de personal per dur a terme l’activitat subvencionable. 
 

• Despeses de funcionament i d’inversions del concepte subvencionable. 
 

• Qualsevol altra despesa en relació a l’objecte i el concepte subvencionable. 
 
Per a la línia 2:  Despeses d’ocupació de via pública 
 
 
Sisena - Criteris objectius d’atorgament de les subvencions  
 

Atès que l’objecte d’aquestes bases és ajudar a les empreses del sector de la restauració que 
s’han vist obligades a tancar el seu negoci de forma total o parcial com a conseqüència dels 
efectes del coronavirus  durant l’any 2021, els criteris per obtenir la subvenció són: 
 

a) Tenir un establiment al municipi de Centelles on es desenvolupi l’activitat econòmica. 
 

b) Haver estat obligat/ada a tancar l’establiment de forma total o parcial durant el 
període de confinament provocat per la pandèmia del Covid19 durant l’any. 

Setena - Crèdit pressupostari 
 
S’estableix una partida pressupostària de 6.000€ a càrrec de la partida número 241-46605. 
 
L’Ajuntament podrà, si ho creu necessari, augmentar la partida en cas que la situació ho 
requereixi i s’hagi esgotat el pressupost inicial previst. 
 
 
 
 



 
 

 

 

Vuitena - Termini de presentació de les sol·licituds  

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquestes 
bases i de la seva convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà 
el 30 d’octubre de 2021, excepte que amb anterioritat a aquesta data s’hagi exhaurit el 
pressupost previst . En aquest supòsit es dictarà una resolució d’Alcaldia que recollirà aquest 
extrem i serà objecte de publicació a la seu electrònica, en l’apartat que correspon a la 
convocatòria de la subvenció.  

Novena - Sol·licituds 

9.1 Presentació de sol·licituds  
 
Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica a través del portal de tràmits de la 
seu electrònica municipal, segons el model normalitzat que l’Ajuntament posarà a disposició 
a la web o presencialment en el registre de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 8 a 14 h. 
 
En formulari de sol·licitud hi haurà les declaracions responsables següents: 
 
- Acreditació del compliments dels requisits per acollir-se a les subvencions. 
- Acreditació de la suspensió de l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi del 

COVID-19 durant l’any 2021. 
- Compliment dels requisits establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. 
- Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Ajuntament, 

l’Agència Tributària i la Seguretat Social.  
- Acceptar les bases de la subvenció 
- Que els documents presentats són còpies idèntiques dels originals. 

 
Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció implica acceptar aquestes bases reguladores. 
 
9.2 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud 
 
 
- Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant.  
- En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF. 
- Alta del cens de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) – model 036 o 037 
- Últim rebut d’autònoms pagat 
- Certificats acreditatius que no té deute amb Hisenda i la Seguretat Social 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta es requerirà al/a la 
beneficiari/ària que en el termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la notificació, 
rectifiqui o faci les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa s’entendrà que 
desisteix de la seva sol·licitud. 
 

 
 
 



 
 

 

 

9.3 Altres consideracions relatives a les sol·licituds 
 
La documentació presentada juntament amb la sol·licitud o amb els altres tràmits associats 
al procediment de concessió pot ser una còpia simple (document escanejat en PDF), sempre 
que, en aquest darrer cas, es manifesti a través d'una declaració responsable que els 
documents adjuntats són còpies idèntiques als documents originals. 
En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, es farà un 
requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació, per esmenar-ho. En el cas que no es pugui solucionar dins d’aquest 
termini s’entendrà per desistida la petició de subvenció. 
La sol·licitud de la subvenció implica acceptar les bases reguladores. 
 
Desena - Caràcter de les subvencions 

Les subvencions regulades per aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no 
generen cap dret a l’obtenció de subvencions en exercicis posteriors (llevat que s’hagin 
concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.  

Estan subjectes a limitació pressupostària, al compliment de la finalitat i tenen caràcter no 
devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i 
càrregues imposades en l'acte de concessió. 

En qualsevol cas, l’Ajuntament està exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, 
laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones 
o entitats subvencionades. 

Onzena - Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva amb la 
modalitat de concessió directa prevista a l’article 28 de la Llei general de subvencions i es 
resol fins a exhaurir el crèdit disponible. 

Dotzena - Resolució, notificació i recursos 

El termini màxim per notificar i emetre la resolució és en el termini màxim d’un mes comptat 
des de la data de finalització del període de sol·licitud. Transcorregut aquest termini, si no 
s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci 
administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

La resolució del procediment és definitiva i posa fi a la via administrativa, d'acord amb el que 
disposen l’article 172.2 del 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, i l’article 114.1.c de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(LPACAP). Contra aquesta es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un 
mes, a comptar des de l’endemà a la data de recepció de la notificació de la resolució, davant 
de l’òrgan que l’ha emès.  



 
 

 

 

Transcorregut aquest termini únicament es pot interposar recurs contenciós administratiu, 
sens perjudici, en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 de la LPACAP.  

Tretzena - Pagament de la subvenció  
 
L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament que es farà abans del 31 de 
desembre de 2021, sense exigència de garanties. 

Catorzena - Justificació 
 
L'òrgan gestor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre l’aplicació correcta de l'ajut, 
requerirà la documentació que justifiqui les dades declarades a la sol·licitud presentada, si 
així ho considera convenient. 
El període de justificació serà fins el 19 de novembre de 2021. 
La justificació de la subvenció s’ha de presentar de forma electrònica i dins del termini indicat, 
a través del portal de tràmits de la web municipal, mitjançant el model de sol·licitud 
normalitzat i acompanyada de la documentació següent:  
 

• Factures que justifiquin la realització de l’activitat/actuació de la subvenció i considerades 
com a despeses subvencionables de la Base sisena per a la línia 1. 

• Rebut de les taxes d’ocupació de via pública per a la línia 2 
 

El Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament comprovarà la documentació requerida 
que efectua la instrucció del procediment dins l'exercici pressupostari de la concessió de l'ajut 
i haurà d’emetre un informe detallat per a cada persona beneficiària de si ha justificat o no 
correctament la subvenció atorgada. 
En cas que no es presenti la justificació, tindrà lloc una revocació total de l’ajut. 
 
 
Quinzena - Compatibilitat 
 
Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, 
subvencions, prestacions i ingressos per a la mateixa finalitat, que procedeixin d’altres 
administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals.  

El conjunt d’aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les actuacions 
subvencionades.  
 
Setzena - Revocació i reintegrament de les subvencions 
 
La revocació i el reintegrament de les subvencions es regularan de conformitat amb el que 
preveu la Llei 38/2003, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament. 

La revocació de les prestacions es farà, prèvia audiència a la persona interessada, per alguna 
de les causes següents:  
 
–L’incompliment de totes o d’algunes de les obligacions adquirides amb l’acceptació de l’ajut. 



 
 

 

 

 
–La percepció de la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que 
haguessin impedit la seva concessió. 
 
–Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació realitzades per 
l’Ajuntament, tot i reunir la persona sol·licitant els requisits per a la concessió. 
 
–Altres causes previstes en la normativa de la Llei general de subvencions. 
 
–En cas de tancament de l’establiment abans del 31/12/2020 l’ajuntament es reserva el dret 
de reclamar la part proporcional de l’ajut atorgat. 
 
La revocació de l’ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, de l’expedient de 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i, en els supòsits previstos en què 
sigui pertinent, a la tramitació d’un expedient sancionador, si procedís.  

L’acte de revocació anirà precedit per un tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies, durant 
el qual la persona beneficiària podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que 
consideri pertinents. 
 
Dissetena - Renúncia 

La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de 
manera que perd el dret a exigir-la. La renúncia es formalitza mitjançant la presentació al 
Registre general de l’Ajuntament de l’escrit corresponent signat. 

Divuitena - Inadmissió i desistiment 

L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds 
que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud. 

Presentant un escrit de desistiment, qualsevol persona sol·licitant pot desistir 
expressament de la seva sol·licitud de subvenció abans de rebre la resolució d'atorgament,. 

Dinovena - Règim sancionador  
 
Les persones beneficiàries queden sotmeses al règim sancionador recollit a la Llei 38/2003, 
general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu 
Reglament de desenvolupament. 
 
Vintena - Protecció de dades  
 
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, s’informa que les dades personals dels/de les sol·licitants s’incorporaran als 
sistemes de tractament de l’Ajuntament de Centelles, amb la finalitat de prendre part en 
l'esmentada convocatòria i la gestió de la sol·licitud i tràmits relatius. En compliment de la 
normativa vigent, s’informa que les dades es conservaran durant el termini legalment 
establert. 



 
 

 

 

Les dades es tractaran de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, 
exacta i actualitzada. És per això que l’Ajuntament es compromet a adoptar totes les 
mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin 
inexactes. 

 

Vint-i-unena - Marc normatiu i règim jurídic  
 
Aquesta convocatòria de subvencions es regula de conformitat amb aquestes bases. 
En tot allò que no hi estigui previst seran d’aplicació els preceptes de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament 
de desenvolupament. 


