Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

BASES DE SUBVENCIONS D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 2021 PER A
PERSONES AFECTADES PER LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19 I
QUE HAN QUEDAT EN SITUACIÓ D’ATUR I/O ERTO .
Primera. Objecte
L’Objecte d’aquestes bases és la regulació d’ajuts econòmics pel 2021 dirigits a
persones en situació de vulnerabilitat econòmica, i per tal de pal·liar els efectes
sobre l’economia familiar, derivats de l’emergència sanitària desencadenada pel
COVID 19.
Segona. Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica

1. Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència
sanitària ocasionada pel COVID-19 queden definits en els següents supòsits:
a) Que la persona treballadora se li hagi resolt favorablement un ERTO
parcial o total a partir del 14 de març de 2020 i que segueixi amb un
expedient en actiu.

b) Que la persona treballadora hagi quedat en situació d’atur a
conseqüència de la crisis sanitària de la COVID-19 a partir del 14 de
març de 2020 i que segueixi amb un expedient en actiu.

c) Persones que el seu contracte temporal va finalitzar a partir del 14 de
març, no han aconseguit cap altre lloc de treball i no tenen prestació per
desocupació .
d) Persones que el seu contracte temporal va finalitzar abans del dia 14 de
març i dins del 2020, no ha aconseguit cap altre lloc de treball i no tenen
prestació per desocupació.

Tercera. Acreditació de les condicions subjectives.
La concurrència de les circumstàncies a què es refereix l'article anterior
s'acreditarà pel sol·licitant mitjançant la presentació de documents o bé autoritzant
a l’Ajuntament perquè consulti la documentació que s’escaigui:
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a) En cas d’ERTO, aportar document oficial acreditatiu.
b) En cas de situació legal d'atur degut a la situació de la Covid-19,
mitjançant document expedit per l’entitat gestora de les prestacions que ho
acrediti, i la justificació per part de l’empresa que ha estat degut a aquesta
situació.
c) En cas de no rebre la prestació d’Atur(casos c i d), aportar document
oficial acreditatiu i presentació del contractes temporal on es pugui acreditar
la vigència dels mateixos.
Quarta. Despeses subvencionables
Els ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria podran incloure les següents
despeses:







Pagament de lloguers , hipoteques o altres despeses de l’allotjament
habitual
Pagaments de subministraments: aigua, llum, gas o altres
Pagament de préstecs existents per cobrir necessitats bàsiques
Despeses d’alimentació i productes d’higiene personal
Electrodomèstics bàsics (en casos d’averies greus i/o necessitat de
substitució)
Altres conceptes que es puguin considerar indispensables o necessaris
justificables per la situació familiar o personal.

Cinquena. Requisits dels sol·licitants
Poden acollir-se a aquests ajuts les persones empadronades al municipi de Sant
Vicenç de Torelló, que es trobin en situació de vulnerabilitat d’acord amb l’establert
a la base segona i que estiguin afectades per alguna de les següents situacions,
sobrevingudes com a conseqüència de la crisis del coronavirus:
a) Persones que estaven en actiu treballant per compte d’altre:
1- Afectats per un ERTO total o parcial.
2- Persones en situació d’atur tant amb dret a subsidi econòmic com
sense.
b) Serà necessari en tots dos casos aportar la justificació de les despeses referides
als conceptes esmentats en l’anterior apartat.
c) Es imprescindible presentar el full de sol·licitud adjunt en aquestes bases, així
com la documentació acreditativa de la situació.
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Sisena. Tipologia i quantia dels ajuts
La quantia de la subvenció a concedir a les persones sol·licitants que compleixin tots
els requisits exigits en aquestes bases, és la següent:
-

La quantia de la subvenció atorgada serà d’un màxim de 200€ mensuals per a
cada persona que compleixi els requisits descrits en el títol segon d’aquestes
bases.

L’import definitiu es calcularà tenint en compte:
1. Els dies reals de cotització per desocupació amb l’import de base màxim de
200€ mensuals.
2. I de manera conjunta s’haurà d’acreditar mitjançant factures les despeses
mensuals acreditades i objecte de subvenció. En cas de despeses d’adquisició
de productes bàsics necessaris, com electrodomèstics, el seu import es
comptarà a la seva totalitat per aquell mes o bé es prorrogaterà en funció dels
mesos que es demana l’ajut (s’optarà per la circumstància que sigui més
favorable al sol·licitant)
Setena. Partida pressupostària
S’estableix una partida pressupostària de 10.000,00 euros a càrrec de la partida
número 400.943.4800053
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. Sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar, de forma presencial o bé de forma telemàtica a
través del portal de tràmits de la seu electrònica municipal.
Caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
a) Model normalitzat de sol·licitud degudament signat i
b) la documentació necessària, en funció de cada cas, per acreditar les
condicions subjectives d’acord amb l’anterior Base Tercera.
En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases,
s’efectuarà 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
s’esmeni dins d’aquest termini s’entendrà per desistida la petició de subvenció.
La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’acceptació d’aquestes bases
reguladores.
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La falsedat de qualsevol dada en la sol·licitud o documentació que l'acompanyi
deixen sense efectes el tràmit de sol·licitud des del moment en què es conegui, i en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que aquest fet pugui ser causa de revocació de la subvenció si es coneix la falsedat
amb posterioritat a la concessió de la subvenció.
Novena. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la
seva convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el 13
de desembre de 2021.
S’admetran diverses sol·licituds de subvenció sempre i quan
subvencionables no sobrepassin l’import fixat al punt sisè.

els conceptes

Desena. 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.
L’aprovació d’aquestes bases, correspon al Ple municipal. La resolució
convocatòria i concessió correspon a l’Alcalde.

de

Onzena. Resolució, notificació i recursos
El termini màxim per notificar i emetre la resolució és d’un mes comptat des de la
data de presentació de la 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 la mateixa 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.
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Els procediments d’aprovació de les bases, així com de sol·licitud i atorgament fins
a la resolució que posi fi al procediment administratiu, no restaran suspesos d'acord
amb l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14
de març.
Dotzena. Pagament
L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense
exigència de garanties, en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de
l’endemà de l’aprovació de la concessió de la subvenció.
Tretzena. Justificació
L’òrgan gestor, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta
aplicació de l’ajut requerirà la documentació justificativa de les dades
declarades a la sol·licitud presentada, si així ho considera convenient.
El període de justificació serà de 15 dies a comptar des de la data de pagament
de la subvenció atorgada.
La justificació de la subvenció s’ha de presentar , de forma presencial o
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 de les despeses subvencionables d’acord amb
la base quarta, la data de les quals ha de ser posterior al 14 de març de 2020.
La comprovació de la documentació requerida s’efectuarà per part de l’Ajuntament
que efectua la instrucció del procediment dins l’exercici pressupostari de la concessió
de l’ajut, la qual haurà d’emetre un informe detallant per a cada persona beneficiària
si s’ha justificat o no correctament la subvenció atorgada
Catorzena. Compatibilitats amb altres subvencions
Aquests ajuts podran ser complementaris d’altres ajuts o subvencions atorgats per
altres administracions, organismes i institucions publiques o privades, però en cap cas
podran superar, de forma aïllada o conjuntament, l’import de la necessitat o deute
existent objecte d’ajut d’acord amb aquestes Bases.
Quinzena. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el Reglament
(UE) 2016/670 (RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb
els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció
de dades i el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló
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Setzena. 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.
Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de
subvenció abans de rebre la resolució d'atorgament, presentant un escrit de
desistiment.
Disposició addicional
En tot allò no previst en aquestes Bases, i en especial al referent a revisió,
revocació, renuncia i reintegrament de les subvencions i al règim sancionador,
s’estarà al que disposa l’Ordenança general de subvencions, aprovada pel Ple
de l’Ajuntament el dia 27 de setembre de 2017 i la resta de la normativa
d’aplicació.
L’alcalde
Èric Sibina Márquez

