Àrea de #DeltebreProjecció
Revalorització econòmica

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS PER AL TEIXIT EMPRESARIAL DEL
MUNICIPI DE DELTEBRE AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 PER A
L’EXERCICI 2020
1.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment de concessió
dels incentius per part de l’Ajuntament de Deltebre en l’àmbit del comerç i de serveis de
proximitat que s’han vist afectats per la crisi del COVID-19 així com el sector primari que s’hagi
vist afectat pel temporal Glòria i pel COVID-19 i, amb la finalitat de donar suport al conjunt del
teixit empresarial de Deltebre en els següents supòsits:


Haver estat declarada l’activitat comercial o de serveis, no essencials, i, per tant,
haver-se vist afectada pel tancament, degut a les mesures de confinament decretades
en l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març



En cas d’haver pogut continuar l’activitat un cop el Reial Decret 463/2020 de 14 de
març hagi entrat en vigor, mitjançant el qual es declara l’estat d’alarma, es compleixin
qualsevol dels supòsits del Resultat Econòmic que es detallen en l’apartat 2.2.b) de les
presents bases



Activitats del sector primari en estat de fragilitat com a conseqüència del temporal
Glòria i de l’estat d’alarma arran del COVID-19

2.- Beneficiaris i requisits
2.1 Beneficiaris
Són beneficiàries les persones físiques o jurídiques, empadronades o amb seu social al
municipi de Deltebre, que reuneixin els requisits previstos en les presents bases reguladores,
sempre que aquestes no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions a les quals fa referència
l’article 13 de la LGS.
BENEFICIARIS
A)

Els establiments comercials i de serveis que, degut a les mesures de confinament decretades en
l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes
concordants, hagin hagut de tancar les seves activitats

B)

Els establiments comercials i de serveis que han pogut continuar l’activitat un cop el Reial Decret
463/2020, de 14 de març hagi entrat en vigor

C)

Les activitats vinculades al sector primari que es trobin en estat de fragilitat causat pels desperfectes
ocasionats pel temporal Glòria, així com també per la crisi causada de la declaració de l’estat
d’alarma arran del COVID-19
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2.2.- Requisits:
Per tal de ser beneficiari dels incentius previstos en les presents bases caldrà justificar un o
més dels requisits que es relacionen a continuació, i que resulten acumulatius:
a) Acreditar, mitjançant certificats corresponents, estar al corrent de les obligacions
tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Deltebre.
b) Acreditar, mitjançant la documentació corresponent, que es compleix un dels
supòsits que preveuen en l’apartat 2 de les presents bases:
SUPÒSIT

RESULTAT ECONÒMIC

1

Superior a 1.000,00€

2

Entre 751,00€ i 1.000,00€

3

Entre 501,00€ i 750,00€

4

Entre 250,00€ i 500,00€

5

Inferior a 250,00€

El resultat econòmic per a aquests supòsits es calcularà obtenint la mitjana dels últims
5 mesos (de gener a maig del 2020 per a la primera convocatòria) i la mitjana dels
últims 10 mesos (de gener a octubre del 2020 per a la segona convocatòria) la següent
fórmula:
RESULTAT ECONÒMIC = INGRESSOS – DESPESES DE CARÀCTER FIX
INGRESSOS

DESPESES DE CARÀCTER FIX

Facturació mensual dels mesos compresos
entre gener i maig del 2020

Quota de la Seguretat Social

Les ajudes rebudes per part de qualsevol
Administració Pública

Quota del lloguer
Part proporcional dels tributs directament
vinculables a l’activitat (excepte l’IVA)
Despeses per assessorament i gestió
Subministraments

Cessament activitat (atur autònoms)

Despeses de personal
Altres despeses fixes vinculades directament a
l’activitat amb un màxim de 125,00€/mes
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c) Haver vist reduït el seu resultat econòmic en un mínim del 10% durant els mesos
compresos entre gener i maig del 2020, en comparació amb el mateix període del 2019
per a la primera convocatòria, i durant els mesos de gener a octubre del 2020, en
comparació amb el mateix període del 2019 per a la segona convocatòria. En el cas
que l’activitat econòmica sigui inferior a 1 any, es realitzarà la mitjana dels esmenats
mesos en comparació a la mitjana mensual.

3.- Caràcter de les prestacions
Les prestacions regulades en aquestes bases tenen caràcter econòmic i consisteixen en una
aportació destinada a sufragar les despeses de l’empresa derivades de la quota resultant de:










Taxa de Recollida d’Escombraries Municipals, tarifa comercial
Impost de Béns immobles de naturalesa Urbana, per a establiments
comercials/industrials. Si l’ IBI del local esta integrat en l’IBI d’una edificació més gran,
l’import de l’IBI assignat al local serà aquell resultant d'aplicar la part proporcional als
metres quadrats ocupats pel mateix.
Part de la quota del lloguer comercial, resultant d’aplicar la part proporcional que
correspondria a l’Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana, per a establiments
comercials/industrials
Impost sobre les Activitats Econòmiques
Preu públic per acompanyament espai empresa, programa AVIDEC (Ajuda Viabilitat
Després COVID-19)
Cost 1 pack 20’’ falca publicitària al Delta.cat
Ajut directe complementari

Les modalitats d’incentius regulats en les presents bases són acumulables i no tenen caràcter
excloent les unes de les altres.
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4.1.- Modalitat dels incentius i percentatge sobre la quota (Beneficiaris A i Beneficiaris B)

Per cobrir la Taxa de
Recollida d'Escombraries
Municipals, tarifa comercial

Per cobrir l’ Impost
de Béns Immobles
de Naturalesa
Urbana, per a
establiments
comercials/industri
als

Incentiu econòmic per cobrir
part de la quota del lloguer de
l’establiment comercial,
resultant d’aplicar la part
proporcional que
correspondria a l’Impost de
Béns Immobles de Naturalesa
Urbana, per a establiments
comercials/industrials

SUPÒSIT 1

Descompte d’acord amb el
còmput de dies
d’inoperativitat per l’Estat
d’Alarma

----

---

SUPÒSIT 2

Percentatge sobre la quota
de fins el 25%

Percentatge sobre la
quota de fins el 25%

Percentatge sobre la quota de fins
el 25%

Percentatge sobre la quota
de fins el 50%
Percentatge sobre la quota
de fins el 75%
Percentatge sobre la quota
de fins el 100%

Percentatge sobre la
quota de fins el 50%
Percentatge sobre la
quota de fins el 75%
Percentatge sobre la
quota de fins el 100%

Percentatge sobre la quota de fins
el 50%
Percentatge sobre la quota de fins
el 75%
Percentatge sobre la quota de fins
el 100%

MODALITATS

SUPÒSIT 3
SUPÒSIT 4
SUPÒSIT 5

Per cobrir L'Impost obre
les Activitats
Econòmiques

Per cobrir el preu públic
per l’Acompanyament
espai empresa, programa
AVIDEC

Per cobrir el cost 1 pack
20’’ falca publicitària al
Delta.cat d’un mes

AJUT
DIRECTE

0,00€

Descompte d’acord amb el
còmput de dies
d’inoperativitat per l’Estat
d’Alarma

Descompte del 50% del
cost del servei

150,00€

Descompte del 60% de la
quota

300,00€
450,00€
600,00€
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4.2.- Modalitat dels incentius i percentatge sobre la quota (Beneficiaris C)

MODALITATS

AJUT DIRECTE

SUPÒSIT 1

0,00€

SUPÒSIT 2

250,00€

SUPÒSIT 3

500,00€

SUPÒSIT 4

750,00€

SUPÒSIT 5

1.000,00€

5.- Criteris de concessió
Pel que fa a les sol·licituds en les que els beneficiaris pels Incentius al Teixit Empresarial del
municipi de Deltebre amb motiu de la situació generada pel COVID-19 i pel temporal Glòria, la
resolució es realitzarà en funció del Resultat Econòmic resultant de l’aplicació de la fórmula
que hi consta en l’apartat 2.2.b) de les presents bases, el qual donarà lloc al supòsit mitjançant
el qual s’aplicarà l’import que resulti segons cada modalitat. A l’import resultant de les
diferents modalitats, s’hi multiplicarà el criteri multiplicador corresponent, si escau.
CRITERIS MULTIPLICADORS

COEFICIENT

Associat al Gremi Local de Comerciants (FECOTUR)

1,05

Acreditació de la CETS

1,05

Acreditació de la marca Reserva de la Biosfera

1,05

Acreditació de Qualitat

1,05

Responsabilitat Social Corporativa o voluntariat

1,05

Innovació en el procés i/o en l’objecte de l’activitat principal

1,05

Compromís de manteniment de la plantilla durant un mínim de 6 mesos

1,10

Augment de la plantilla durant un mínim de 6 mesos

1,20

Els criteris multiplicadors són acumulatius i no podran superar en cap cas el coeficient de 1,25.
L’atorgament dels incentius restarà supeditat a l’existència de suficient consignació
pressupostària corresponent a la convocatòria, i no podrà superar en cap cas el 1.000,00€ per
beneficiari, en els quals no es tindrà en compte l’import adjudicat per cobrir el cost del servei
de l’Acompanyament de l’espai empresa, programa AVIDEC ni l’import per cobrir el cost 1 pack
20” falca publicitària al Delta.cat d’un mes.
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6.- Sol·licitud
Cada persona podrà ser beneficiària de cadascuna de les modalitats d’incentiu, per tant,
presentarà una instància la qual farà referència a les modalitats d’incentiu als quals es vol
acollir.
Les sol·licituds seran excloents, és a dir, els que resultin beneficiaris pels Incentius al Teixit
Empresarial del municipi de Deltebre amb motiu de la situació generada pel COVID-19 i pel
temporal Glòria, no podran ser beneficiaris de qualsevols altre ajut procedent de l’Ajuntament
de Deltebre per mateixa naturalesa de concepte o anàleg.
La sol·licitud es presentarà per mig del model normalitzat aprovat juntament amb les presents
bases reguladores.
7.-Lloc de presentació de la sol·licitud i documentació
Les sol·licituds es presentaran, preferentment, a l’Espai d’Atenció a la Ciutadania (EAC) de
l’Ajuntament de Deltebre, no obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que
preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i aniran acompanyades de la següent documentació:
DOCUMENTACIÓ
Formulari de la sol·licitud
Document
d’Identificació

DNI

NIE

NIF

CIF

Persona jurídica

Escriptura de la constitució de la societat, amb les modificacions pertinents a posteriori si escau

Compliment dels
requisits

Declaració 1er
trimestre del models
300, 303 i 130 o 131
de l’exercici 2020 (1a
convocatòria)

Declaració responsable
Certificats al Corrent de
les Obligacions
Tributàries

Criteris multiplicadors

Declaració 1er i 2n
trimestre del models
300, 303 i 130 o 131 de
l’exercici 2020 (2a
convocatòria)

Model 036 o
certificat AEAT on
consti el CNAE de
l’activitat

Relació d’ingressos i
despeses que
acreditin el resultat
econòmic

Obligació a suspendre l’activitat econòmica (Annex A)

Hisenda

Acreditació
FECOTUR

Acredita
ció CETS
i/o de
qualitat

Generalitat

Reserva
de la
Biosfera

Responsabilitat
Social
Corporativa o
Voluntariat

Seguretat Social

Acreditació
d’innovació en
el procés i/o
objecte de
l’activitat

Ajuntament de
Deltebre

Manteni
ment de
la
plantilla
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8.-Procediment de tramitació, valoració i atorgament
L’Ajuntament de Deltebre té prevista l’habilitació d’una partida pressupostària per tal
d’atendre la concessió d’incentius al teixit empresarial de proximitat del municipi de Deltebre
amb motiu de la situació generada pel COVID-19 i pel temporal Glòria.
El procediment ordinari de concessió d’aquestes subvencions es tramitarà per ordre cronològic
de recepció de les sol·licituds i fins esgotar la partida pressupostària habilitada en la
convocatòria corresponent.
La sol·licitud, quan la documentació aportada sigui correcta i complerta, es passarà a avaluació
per a l’atorgament per part de l’Àrea de #DeltebreProjecció. En cas de mancar documentació
preceptiva o ser defectuosa, es sol·licitarà la seva esmena i/o aportació i, un cop esmenada la
documentació, es seguirà el mateix tràmit.
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i amb
advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació.
La notificació del requeriment de documentació es podrà dur a terme, per una banda, de
forma presencial en el moment de la presentació de la sol·licitud, amb el corresponent
requeriment i amb registre de sortida. En cas que no s’hagi requerit la documentació
presencialment, aquesta es podrà requerir a l’usuari via correu postal al domicili que figuri a la
sol·licitud, bé per correu electrònic o bé per notificació mitjançant whatsapp. El termini
d’esmenes o aportació de documentació començarà a comptar a partir del dia següent al de la
seva notificació efectiva, ja sigui presencial, per correu postal, per correu electrònic o per
whatsapp.
Transcorregut el termini per esmenar la sol·licitud, per al cas que no s’hagi procedit a esmenarla, o de forma motivada, s’hagi sol·licitat una pròrroga, s’entendrà que la persona interessada
ha desistit de la seva sol·licitud i es procedirà a l’arxiu de l’expedient.
Des de l’Àrea de #DeltebreProjecció de l’Ajuntament de Deltebre, un cop examinada la
documentació aportada, s’emetrà la relació de persones que tenen dret a l’incentiu i l’import
individual d’aquestes. Vista la relació de persones amb dret a l’incentiu, s’elevarà proposta a la
Junta de Govern Local, aquest òrgan acordarà en virtut de la proposta i amb un termini màxim
de 10 dies des de la presentació de la mateixa, a comptar a partir de l’endemà de l’aprovació
de la convocatòria corresponent.
9.- Pagament i justificació
El pagament es realitzarà per mig de transferència bancària al compte del beneficiari, del 100%
de l’import que consti en el dictamen de la resolució dels Incentius. En aquest cas, la Tresoreria
municipal, abans d’ordenar el pagament de la subvenció, verificarà el pagament del rebut de
l’impost o taxa pel qual es demana la subvenció, el qual serveix com a justificació de la
mateixa.
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DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ
Resum anual (390) dels exercici 2019 i 2020
Declaracions 1er, 2n i 3er trimestre del model 130/131, dels exercici 2019 i 2020
Impost de Societats dels exercici 2019 i 2020
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels exercici 2019 i 2020
Acreditació de la liquidació dels tributs imputats
Relació de factures que acreditin la despesa incentivada, amb la justificació del pagament, d’acord amb el punt 2b
de les presents bases (Annex B)
Relació d’ingressos que acreditin el compliment dels requisits del punt 2b de les presents bases (Annex C)
Balanç d’explotació corresponents als exercici 2019 i 2020
Documents de cotització (TC1/TC2)
Certificats al Corrent de les Obligacions Tributàries en el
moment de la sol·licitud

Hisenda

Generalitat

Seguretat Ajuntament
Social
de Deltebre

L’Àrea de #DeltebreProjecció es reserva el dret de requerir la documentació necessària per a
acreditar el compliment i la correcta justificació de l’incentiu atorgat.
El termini per presentar la justificació dels esmentats incentius serà el 30 de setembre de
2021. Passat aquest termini, si no s’ha fet la justificació de forma correcta, s’iniciarà
l’expedient de revocació que donarà lloc al reintegrament del 100% de l’import de l’incentiu
per part del beneficiari.
10.- Caràcter, vigència i règim fiscal
Aquest incentiu econòmic individualitzat de caràcter extraordinari, té caràcter voluntari i
eventual, i la seva vigència s’estén a l’exercici en el que sigui concedit, tret que es modifiquin
les circumstàncies que van donar lloc al seu atorgament.
Aquest incentiu no és compatible amb les altres subvencions, ajuts, incentius, ingressos o
recursos pels mateixos conceptes procedents de l’Ajuntament de Deltebre.
L’aplicació d’aquestes bases s’articularà mitjançant dos convocatòries, les quals seran excloent
una de l’altra.
Els incentius objecte de les presents bases s’atorgaran fins esgotar la corresponent partida
pressupostària.
L’obtenció d’aquest incentiu, com qualsevol altra subvenció o prestació de caràcter públic,
està subjecte a tributació d’acord amb la normativa reguladora dels tributs de l’Estat.
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11.- Obligacions de les persones beneficiàries i justificació del compliment de la finalitat
Són obligacions de les persones beneficiàries, entre d’altres:
a) Comunicar a l’Ajuntament de Deltebre qualsevol modificació de les condicions
establertes a la normativa, en especial aquelles que van donar lloc al seu atorgament
b) Justificar l’incentiu mitjançant l’aportació de la documentació corresponent en
cadascun dels supòsits que es preveuen en l’apartat 2b) de les presents bases
12.- Pèrdua del dret
Serà causa de pèrdua del dret a l’incentiu:
1. La modificació de les circumstàncies declarades i acreditades que segons la normativa
donen dret a l’incentiu
2. La manca de veracitat de les circumstàncies declarades i acreditades que donen dret a
l’incentiu
3. El rebre qualsevol altra subvenció, ajut o similar, destinat a la mateixa finalitat.

13.- Revisió de l’incentiu
L’Ajuntament pot modificar l’acord d’atorgament de l’incentiu objecte d’aquestes bases,
havent concedit prèviament un termini d’audiència de 10 dies a la persona beneficiària, en
relació amb el seu contingut i quan s’acrediti la falsedat de les dades facilitades pel sol·licitant,
o la manca d’aportació, total o parcial, de les que havien de ser tingudes en compte per
adjudicar-li la condició de beneficiari de l’incentiu.
14.- Renúncia per part de la persona beneficiària
La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a l’incentiu atorgat, de manera
que perd el dret a exigir-la. La renúncia es formalitzarà mitjançant la presentació, al Registre
General de l’EAC de l’Ajuntament de Deltebre, de l’escrit corresponent signat per la persona
beneficiària, per correu electrònic o per notificació mitjançant whatsapp.
15.- Reintegrament de l’incentiu
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de l’incentiu, l’import definitiu
d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la receptor/a estarà obligat a reintegrar l’excés.
També estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut l’incentiu falsejant
les condicions exigides amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per
incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o de projecte; per incompliment de
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l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions
de comprovació i de control financer i el altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
Serà procedent el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, juntament amb
l’exigència de l’interès de demora, des del moment del pagament de l’incentiu en els casos de
pèrdua o renúncia del dret.
L’Ajuntament de Deltebre es reserva el dret a inspeccionar el compliment de qualsevol criteri, i
en cas d’incompliment d’alguns dels coeficients, s’aplicarà una revocació del 30% de l’import
atorgat en la subvenció.
En el cas que el benefici de l’activitat econòmica per a l’exercici 2020 sigui superior d’un 25%
respecte l’exercici del 2019, s’entendrà que l’incentiu econòmic derivarà en la modalitat de
microcrèdit i donarà lloc al seu retorn íntegre.
16.- Fonamentació jurídica
Els incentius al teixit empresarial de proximitat del municipi de Deltebre amb motiu de la
situació generada pel COVID-19 per a l’exercici 2020 es regulen per les normes que s’indiquen
tot seguit:









Les presents bases i corresponents convocatòries
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, i el seu Reglament, aprovat
per Reial Decret 887/20016, de 21 de juliol
Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Regim Local de Catalunya
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local en tot allò considerat
com a norma bàsica
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals
La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
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

17.- Interpretació de les bases
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases serà resolt per l’Àrea de #DeltebreProjecció
de l’Ajuntament de Deltebre.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà d’aplicació el que
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions.
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Disposició addicional.- Aplicació de les bases
L’aplicació de les presents bases resta supeditada a de l’expedient de la modificació de crèdits
nº 4, aprovat pel Ple Municipal del dia 27 de maig del 2020. En cas contrari, quedaran
automàticament sense aplicació.
Disposició final.- Vigència
Aquestes bases, un cop aprovades al Ple de la Corporació, entraran en vigor als vint dies de la
seva publicació al butlletí oficial de la província de Tarragona, moment en el qual s’entendran
aprovades definitivament en cas que no s’hagin presentat al·legacions, i seran efectives
mentre no es modifiquin o deroguin expressament.

Deltebre (Delta de l’Ebre), 18 de maig de 2020.
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