
  Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Expedient núm.: 618/2021
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Subvencions per Concurrència Competitiva
Interessat: Persones treballadores per compte propi afectades pel COVID-19
Data d'iniciació: 14/05/2021

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

El ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, en sessió ordinària de data de 26 de maig 
del 2021, va aprovar les bases reguladores específiques per a persones treballadores per 
compte propi  del  municipi  de Sant  Vicenç de Torelló,  afectades en motiu  de la  situació 
generada pel Covid-19

Primer.-Publicació

Aquestes bases reguladores específiques van ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial 
de  la  Província  del  dia  8  de  juny  del  2021,  en  català  i  en  castellà  amb  núm  de  ref 
202110080088 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

Segon.-  Quantia  total  màxima  de  les  subvencions  a  atorgar  i  consignació 
pressupostària

La quantia de la subvenció atorgada serà:

LÍNIA 1 Per a professionals autònoms. Un màxim de 300€ mensuals durant el període 
de tancament total o parcial (limitat en quant horari o aforament), d'acord amb els requisits 
que demanen les bases en concepte de despeses fixes.

LÍNIA 2 Per a professionals autònoms que tinguin despeses de lloguer. El 60 % fins 
un màxim de 400€ del cost mensual del lloguer per cada establiment  durant el període de 
tancament total  o parcial  amb restriccions d’obertura i/o aforament d’aquestes activitats 
empresarials.

Aquestes subvencions són atorgades per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló la dotació 
màxima dels ajuts previstos en aquesta convocatòria és de 10.000 €, que aniran a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 1004334800063 del pressupost vigent.

Tercer.- Objecte condicions i finalitat de les subvencions

L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment de concessió 
de subvencions per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, en l’àmbit econòmic i de 
determinats servis de proximitat, desenvolupats per persones traballadores per compte propi 
que s’han vist afectats per la crisi del Covid-19, amb la finalitat de donar suport al conjunt del 
teixit econòmic i de les activitats que s’han vist obligades a tancar o reduir la seva activitat 
per fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat.

Quart. -Procediment de concessió

1. L’òrgan  competent  per  resoldre  sobre  la  concessió  o  denegació  de  les  
prestacions sol·licitades és l’Alcaldia.

2. El  termini  màxim per  dictar  i  notificar  la  resolució  de les  subvencions  serà  de  
tres mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds 
de  subvenció  que  marqui  la respectiva convocatòria. La manca de resolució 
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dins d'aquest termini legitima a l'interessat per entendre desestimada  la  seva  
sol·licitud per silenci administratiu.

3. Per  a  la  concessió  d'aquestes  subvencions  pel  procediment  de  concurrència  
competitiva de caràcter reglat, el criteri de concessió serà per l'estricte ordre de 
sol·licitud sempre i quan compleixi els requisits establerts en aquestes bases  i  
d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

Cinquè.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los

Poden  ser  beneficiaris  d'aquestes  subvencions  les  persones  físiques  o  jurídiques 
empadronades al municipi i que tinguin registrada la seva activitat també en el municipi, en 
un dels epígrafs que figuren a l’Annex de les bases. Cal estar al corrent del compliment de 
les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i també amb l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Torelló.

És necessari que durant el 2021  hagi suspès o reduït la seva activitat econòmica com a 
mesura derivada 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  pel 
COVID-19  i  la  normativa  sanitària  derivada  del  mateix  amb  afectació  a  les  activitats 
econòmiques.

Sisè.-  Documents  que  han  d’acompanyar  la  sol·licitud  acreditativa  de  la  situació 
laboral i dels ingressos de cadascun dels membres de la unitat familiar

A) A la sol·licitud haurà d'adjuntar-se la següent documentació:
1.Formulari de sol·licitud
2.Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant i en cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.
3.Rebuts d’autònoms o similar que acreditin que estan en situació activa.
4. Identificació  de  l’establiment  físic  que  ha  cessat  o  reduït   (temporalment  o  amb 

restriccions)l’activitat a causa de la crisi del COVID-19.
5. Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre o reduït (temporalment o 

amb restriccions) l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi del COVID-19. 
6. Contracte de lloguer vigent i rebuts del local pagats el 2021 (fins el maig)
7. Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut.
8.Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l'article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
9.Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries, 

amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament.

Setè.-Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 

Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la publicació de 
la corresponent convocatòria fins al 30 de setembre, complimentant el formulari 
que  estarà  disponible  al  web  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  de  Torelló 
(www.santvicencdetorello.cat) i es presentarà telemàticament a través de la seu 
electrònica  (http://www.santvicencdetorello.cat/).  També  es  podrà  presentar  al 
Registre General de l’Ajuntament de  Sant Vicenç de Torelló, plaça Ajuntament 6

Vuitè- Incidències 
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La convocatòria, l’aprovació d’aquestes bases i tots els actes administratius que se’n derivin 
podran ser impugnats per les persones interessades en els casos i forma establerts per la 
llei  39/2017,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les  Administracions 
Públiques.

Per tot això en virtut de les facultats establertes a l’article 21.1 de la Llei 7/1985 reguladora 
de les bases de règim local  així com els art. 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 28/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, 

RESOLC

PRIMER.- Obrir la convocatòria pública pel 2021 per a la concessió d’ajuts per a persones 
treballadores per compte propi del municipi de Sant Vicenç de Torelló, afectades en motiu 
de  la  situació  generada  pel  Covid-19 tal  i  com  s’estableix  en  les  corresponents  bases 
reguladores aprovades a l’efecte.

SEGON-  Efectuar  els  tràmits  oportuns per tal  de dur  a terme la publicació  de l‘extracte 
d’aquesta resolució al butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Ho mana i  signa l’alcalde a Sant  Vicenç de Torelló,  document signat  electrònicament  al 
marge; del que, com a SECRETÀRIA-INTERVENTORA, en dono fe. 

Davant meu,                                                                                            L’alcalde
La Secretària-interventora

Signat: Montserrat Arnedo Gómez                                            Signat: Èric Sibina Márquez
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