Àrea de #DeltebreProjecció
Revalorització econòmica

BASES REGULADORES D’INCENTIUS PER AL TEIXIT EMPRESARIAL DEL MUNICIPI DE
DELTEBRE AFECTAT PER LES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA DERIVADES DE LA
PANDÈMIA DEL COVID-19 PER A L’EXERCICI 2021

1.- Objecte
L’objecte de les presents bases és regular els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, pagament i justificació dels incentius que atorgui l’Ajuntament de Deltebre,
mitjançant un procediment de concessió directa excepcional, per raons d’interès públic, social,
econòmic en els sectors productiu, comercial i de serveis del municipi que hagin vist afectada la
seva activitat com a conseqüència de les mesures en matèria de salut derivades de la pandèmia
del COVID-19 publicades a partir de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.
2.- Beneficiaris i requisits
Són beneficiaris dels incentius per al teixit empresarial del municipi de Deltebre afectat per les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic del COVID-19, les
persones físiques o jurídiques, subjectes passius, que reuneixin les presents bases reguladores,
sempre que aquestes no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions a les quals fa referència
l’article 13 de3 la LGS.
Requisits i compromisos:








Persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat econòmica empadronades o amb
seu social Deltebre.
L’activitat econòmica ha de ser: en l’àmbit comercial, educatiu, d’activitats d’hostaleria
i restauració, turisme i altres, l’activitat presencial o l’obertura al públic dels quals hagi
quedat afectada a conseqüència de les mesures per a la contenció derivades de la
pandèmia del COVDI-19 publicades a partir de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener,
o altres mesures decretades anàlogues i consecutives a aquestes.
Serà necessari que l’activitat compti amb les necessàries llicències i permisos
administratius, fiscals i/o laborals que permetin l’acompliment d’aquesta. En cas
contrari, es disposarà de 10 dies per poder regularitzar la situació, adreçant-se als
serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Deltebre per seguir els tràmits. Un cop
esmenat i regularitzat, es podrà accedir als incentius.
Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront a la
seguretat social.
Compromís publicitari, mitjançat xarxes socials i/o etiqueta en lloc visible, amb el qual
s’acrediti que aquesta activitat econòmica ha estat beneficiària d’ajuts atorgats per
l’Ajuntament de Deltebre.

3.- Incentius i imports
L’ajut es divideix en dos línies diferents, no excloents l’una de l’altra, i consisteix en una prestació
econòmica única.
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3.1.- Línies d’ajuts
3.1.1.- Línia 1  Ajut lineal per sectors empresarials:
Aquests intervals lineals són diferents en funció del tipus de restriccions del sector afectat:
a. Sector de la restauració i la Hostaleria
b. Altres activitats afectades per les restriccions:
i. Activitats esportives
ii. Activitats comercials
iii. Activitats d’educació i lleure
iv. Activitats de serveis turístics donades d’alta al RETA i que s’han vist
afectades pel confinament comarcal
c. Queden exclosos d’aquesta línia les activitats que tenen consideració de comerç
essencial
Tenen consideració de comerç essencial
Alimentació
Begudes
Productes higiènics
Altres productes de primera necessitat
Serveis essencials
Farmàcies
Ortopèdies
Òptiques
Centres de veterinària
Concessionaris d’automòbils
Telecomunicacions
Perruqueries
Centres d’estètica
Centres de jardineria

3.1.2.- Línia 2  Publicitat a les pantalles LED del municipi de Deltebre:
a. Supòsit 1: Incentiu de la tarifa d’inserció d’espais durant 4 setmanes. El servei
inclou:
i. Imatge fixa 10’’
ii. Programació
iii. Tarifa 4 setmanes
b. Supòsit 2: Incentiu de la tarifa d’inserció d’espais durant 4 caps de setmana. El
servei inclou:
i. Imatge fixa 10’’
ii. Programació
iii. Tarifa 4 caps de setmana
4.- Sol·licitud
Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.
La sol·licitud es presentarà per mig del model normalitzat aprovat juntament amb les presents
bases reguladores.
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Aquests Incentius són compatibles amb la resta d’ajuts previstos per aquests conceptes d’altres
administracions, així com amb qualsevol altre ajut procedent de l’Ajuntament de Deltebre per
mateixa naturalesa de concepte o anàleg.
5.- Lloc de presentació de la sol·licitud, documentació i termini
Les sol·licitud es presentaran, preferentment, a l’Espai de Reactivació Socioeconòmica (amb cita
prèvia) 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 documentació
següent:





Document d’identificació (DNI/NIE/NIF/CIF)
Certificats de trobar-se al corrent de pagaments de les obligacions tributàries de l’Estat,
amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social i
amb l’Ajuntament de Deltebre
Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat financera on constin
les dades bancàries del compte on es podrà transferir l’import de la subvenció o
document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri el titular del compte
bancari i les dades bancàries completes del beneficiaris

L’incentiu es concedirà a instància de la part, i s’acceptaran les sol·licituds presentades a partir
de l’endemà de l’aprovació inicial de les bases per part del Ple Municipal i fins el 23 de juny de
2021.
La sol·licitud es presentarà per mig del model normalitzat que es pot trobar al web de
l’Ajuntament de Deltebre www.deltebre.cat
6.- Procediment de tramitació, valoració i atorgament
L’Ajuntament de Deltebre té habilitada una partida pressupostària per tal d’atendre la concessió
d’incentius al teixit empresarial afectat per les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic del COVID-19.
El procediment ordinari de concessió d’aquestes subvencions serà per ordre cronològic de
presentació.
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 per tal que, en el termini màxim
d’un mes, s’elevi a acord de la Junta de Govern Local amb la relació de beneficiaris. 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. Cas
contrari, s’entendrà la sol·licitud desistida, a excepció que s’hagi demanat una pròrroga amb la
deguda motivació.
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 o, per l’altra banda, 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
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sol·licitud, fent-la arribar també a l’usuari 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 o per correu postal.
7.- Pagament i justificació
El pagament es realitzarà per mig de la transferència bancària del beneficiari, del 100% de
l’import que consti en el dictamen de la resolució dels incentius.
Per a la justificació, caldrà que l’activitat econòmica acrediti el compliment dels compromisos
de la base segona de les presents bases.
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.
L’Ajuntament de Deltebre pot comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui
oportuns, que s’està complint amb els requisits i compromisos exigits, d’aquesta manera, la
persona beneficiària de l’incentiu haurà de donar lliure accés a la comprovació.
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.
8.- 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.
L’aplicació d’aquestes bases s’articularà mitjançant una convocatòria.
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.
9.- 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 3 de les presents bases
10.- Tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garanties dels drets digitals, L’Ajuntament de Deltebre, tractarà les dades
facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud,
la tramitació, la concessió, el pagament i la justificació de la concessió de subvencions en règim
de concurrència competitiva per subvenir el sector comercial i de serveis, afectat
econòmicament pel COVID-19, any 2021, de l’Ajuntament de Deltebre, basant-se en una missió
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de caràcter públic i en les obligacions legals del responsable, i seran conservades de forma
permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al registre i
publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del sistema Nacional de publicitat
de subvencions. No s’ha previst cap altra cessió.
11.- 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
12.- 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.
13.- 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.
14.- 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
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.
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15.- Fonamentació jurídica
Els incentius per al teixit empresarial del municipi de Deltebre afectat per les mesures en matèria
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic del COVID-19 per a l’exercici 2021 es
regulen per les normes que s’indiquen tot seguit:










Les presents bases i corresponent convocatòria
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
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya, o altres mesures decretades anàlogues i
consecutives a aquestes.

16.- 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.
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), maig 2021.
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