BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A FAMÍLIES
EMPADRONADES A PINEDA DE MAR I EMPRESES ESTABLERTES AL MUNICIPI
AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta subvenció és la regulació de la concessió de subvencions, en règim de
concurrència, per a les famílies empadronades a Pineda de Mar i empreses establertes al
municipi i que hagin estat afectades per l’actual situació provocada per la propagació del
coronavirus.
La seva finalitat és establir dues línies d’ajuts:
Línia 1 - adreçada a famílies empadronades a Pineda de Mar per pal·liar la manca o
disminució d’ingressos i cobrir les necessitats bàsiques de la unitat familiar de convivència.
L’objectiu és compensar a les famílies amb una aportació econòmica, que complementi la
pèrdua d’ingressos del mes de març 2020 respecte els ingressos que va tenir la mateixa
família el mes de febrer del mateix any. La quantitat màxima a subvencionar es determina
pel nombre de membres que conviuen a la unitat familiar.
Línia 2 - adreçada a empreses establertes a Pineda de Mar per pal·liar la manca o
disminució d’ingressos per contribuir a recuperar la seva activitat empresarial.
L’objectiu és ajudar a les empreses que no eren objecte d’altres ajudes similars, com per
exemple les convocatòries del Gobierno de España i la Generalitat de Catalunya.
2. Període d’execució
Els ajuts o subvencions atorgades s’hauran de destinar a finançar la finalitat prevista a
l'apartat anterior durant el període de confinament previst al Real Decreto 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19 i que comprèn el perìode des del 15 de març fins al 14
d’abril de 2020.
3. Beneficiaris i requisits
Tenen la condició de beneficiaris de la subvenció les famílies i les empreses a que es fa
referència al punt primer.
Per poder atorgar-se la subvenció es condició imprescindible que els beneficiaris de la
subvenció compleixi els requisits que es detallen en aquestes bases i la convocatòria
corresponent, i sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Les persones beneficiàries de la subvenció hauran de reunir els requisits següents:
A. Línia 1
a)

La persona sol·licitant ha de ser major d’edat o estar emancipada legalment.
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b)

Estar empadronades a Pineda de Mar.

c)

Acreditar que els ingressos de la unitat familiar s’han vist reduïts al mes de març de
2020 respecte al febrer de 2020, com a conseqüència del COVID19, i que els ingressos
del mes de març de 2020 són inferiors a:
●
●
●
●

Unitat familiar d’1 persona ……….....
Unitat familiar de 2 persones ………...
Unitat familiar de 3 persones …………..
Unitat familiar de 4 persones o més …..

950,00€
1.050,00€
1.200,00€
1.350,00€

B. Línia 2
a) Disposar de llicència d’activitat comercial o empresarial a Pineda de Mar (personal
autònom i empreses i professionals de mutualitats en règim especial) . En cas que l’exercici
de l’activitat no requereixi de llicència municipal, caldrà que l’adreça fiscal de l’activitat sigui
al municipi de PIneda de Mar.
b) Estar afiliats i donats d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març) en
el Règim Especial de Treballadors Autònoms, inclosos els autònoms societaris, els
treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per
Compte Pròpia Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de
Treballadors del Mar o Mutualitats de règims especials.
c) Haver patit una reducció dels ingressos del mes de març de 2020 està entre el 60 i 74 %
sobre el càlcul mig (dels 6 mesos anteriors, és a dir entre setembre de 2019 i febrer de
2020). En els supòsits del personal de Règim Especial Agrari, treballadors del Mar i Règim
de Mutualistes, quan no hagin pogut concórrer a altres subvencions per aquest fet, per
obtenir la subvenció, la davallada dels ingressos del mes de març serà a partir del 60% i
sense limitació.
d) No haver concorregut a altres subvencions d’altres administracions que tinguin la mateixa
finalitat.
Els membres de la unitat familiar o les empreses han d’acreditar el compliment de les
obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la
Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament,
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat de
Catalunya i la Seguretat Social.
Així mateix, ha d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant
l’Ajuntament de Pineda de Mar.
4. Quantia de la subvenció
La quantia de la subvenció per línia 1 serà com a màxim a 1.350,00 euros mensuals per
persones beneficiàries (unitat familiar de convivència).
Per a la determinació de la quantia es tindrà en compte el nombre de persones que formen
la unitat familiar de convivència.
L’import de la subvenció es calcularà a partir de la diferència entre els ingressos de febrer i
els de març de 2020, sense superar en cap cas l’import percebut el mes de febrer, ni l’import
màxim establert segons el nombre de membres de la unitat de convivència:
●

Unitat familiar d’1 persona …………....

950,00€
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●
●
●

Unitat familiar de 2 persones ……..…...
Unitat familiar de 3 persones …………..
Unitat familiar de 4 persones o més …..

1.050,00€
1200,00€
1.350,00€

Exemple 1

Exemple 2

Família de 4 membres

Família de 2 membres

Ingressos febrer 950,00€

Ingressos febrer 2.000,00€

Ingressos març 800,00€

Ingressos març 0,00€

Subvenció 150,00€

Subvenció 1.050,00€

La línia 2 tindrà una subvenció de 600 euros per unitat de negoci.
En les dues línies, l’import atorgat es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del
nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària
aprovada per aquesta subvenció. Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les ajudes
entre totes les persones beneficiàries de la convocatòria corresponent d’aquesta subvenció.
5. Criteris objectius d’atorgament
Els ajuts s’atorgaran a aquells sol·licitant que compleixin amb els requisits fixats en aquestes
bases. La valoració de les sol·licituds tindran en compte els nivells de renda de la unitat
familiar de convivència i la reducció de la facturació en el cas d’autònoms i empreses.
Als efectes d’aquestes bases i en relació a la línia 1, s'entén per unitat familiar de
convivència el nucli familiar format per les persones que conviuen en el domicili
d’empadronament de la persona sol·licitant de la subvenció. Per tenir en compte la seva
capacitat econòmica es computaran els ingressos de tota la unitat familiar de convivència.
Pel que fa a la línia 2, els càlculs que es prendran com a referència per analitzar si procedeix
o no l’atorgament de la subvenció seran la mitjana dels ingressos del període comprès entre
el setembre de 2019 i el febrer de 2020. En general, si la davallada dels ingressos del mes
de març de 2020 està entre el 60 i 74 % sobre el càlcul mig (dels 6 mesos especificats)
procedirà l’atorgament. En els supòsits del personal de Règim Especial Agrari, treballadors
del Mar i Règim de Mutualistes, per obtenir la subvenció, la davallada dels ingressos del
mes de març haurà de ser del 60 al 100%.
Per aquelles activitats que s'han iniciat en posterioritat als mesos indicats que han de servir
com a referència per al càlcul de mitjana, es prendrà com a referència el període comprès
entre l’obertura i el mes de febrer de 2020.
6. Procediment de l’atorgament
El procediment d’atorgament d’aquestes subvencions serà el de concurrència mitjançant
l’aprovació i publicació de la convocatòria extraordinària corresponent i d’acord amb els
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principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació,
eficàcia i eficiència.
La resolució de les sol·licituds es tramitarà de forma urgent, atesa la situació extraordinària
provocada per la declaració de l’estat d’alarma i es notificarà, en la mesura de les
possibilitats, a les famílies de la forma més ràpida possible. La presentació de la sol·licitud
comporta l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria per part de tots els membres de
la unitat familiar.
Convocatòria
El procediment s’iniciarà per la convocatòria que es publicarà a la Seu Electrònica municipal.
Un extracte de la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Així mateix, es farà difusió a través del web municipal i els canals de comunicació de
l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Per facilitar el càlcul de la subvenció, l’ajuntament posarà a disposició una plataforma web
per fer simulacions prèvies a la seva petició.
Sol·licituds
Les sol·licituds per demanar l’ajut hauran de presentar-se dins del termini fixat a la
convocatòria, mitjançant el model de sol·licitud normalitzat, a la seu electrònica municipal
(https://seu.pinedademar.org/siac/procedimientos.aspx). També poden presentar-se, d’acord
amb el que es preveu a l’article 16.4,b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en les oficines de Correu a través del
que s’anomena com a “correu administratiu”.
Es resoldran dubtes de forma telefònica (93 767 15 60) o per correu electrònic
(ajudescovid@pinedademar.cat). En cas que la situació de crisi sanitària permeti la tramitació
presencial, aquesta es realitzarà mitjançant cita prèvia que es podrà sol·licitar per telèfon o a
la pàgina web de la corporació (www.pinedademar.cat).
Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
1.- Línia 1:
a)

Documents acreditatiu de la declaració d’emancipació per als menors d’edat.

b)

Documentació acreditativa dels ingressos econòmics corresponents al mesos de febrer i
març de 2020.
Aquest apartat s’acreditarà de la manera següent: contractes de treball, fulls de nòmina,
certificat de prestacions d’atur, certificat de pensions, ingressos de lloguers de
propietats, etc.).

c)

Qualsevol altra documentació específica que, per a la correcta valoració de la sol·licitud
pugui ser requerida.

d)

Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'estat, la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Pineda de Mar així com de les obligacions
davant la Seguretat Social

e)

Declaració de Renda de l’exercici 2018 de tots els membres de la unitat familiar

Per al compliment del requisit d’empadronament, l’ajuntament comprovarà les dades obrants
al padró municipal d’habitants, a data 13/03/2020.
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2. Línia 2:
a)

Rebut de pagament del mes de març de 2020 del règim RETA, règim general de la
Seguretat Social o Mutualitat corresponent.

b)

Llicència d’activitat comercial o empresarial a Pineda de Mar (solament es requerirà es
cas de discrepància entre les dades obrants a l’ajuntament i les de la sol·licitud). En el
cas que l’activitat es presti sense subjecció a llicència municipal, caldrà acreditar que el
domicili fiscal de l’activitat és al municipi de Pineda de Mar.

c)

Per acreditar l’estat de comptes cal aportar el següent:
c.1 PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE TRIBUTEN PEL SISTEMA
D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS), PERSONES TREBALLADORES EN RÈGIM
ESPECIAL AGRARI I TREBALLADORS DEL MAR
- Model 303 IVA, empresaris i professionals en estimació objectiva, últim trimestre
2019 i primer trimestre 2020
- Llibre registre d’ingressos, de despeses, de béns d’inversió i de provisions de fons i
suplerts, de forma desagregada de tots els mesos del període comprés entre el
setembre de 2019 i març 2020. Aquells autònoms que no estiguin obligats a portar
llibres que acrediten les dades consignades, hauran d’acreditar-ho per qualsevol
mitjà de prova admès en dret, la valoració de la qual queda en mans de la comissió
de valoració. En cas de no disposar llibre de registres, es podrà presentar l’ANNEX 1
complimentat.
c.2 PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE TRIBUTEN PEL SISTEMA
D’ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA
- Model 303 IVA, del darrer trimestre 2019 i primer trimestre 2020.
- Model 130. IRPF, per a empresaris i professionals en estimació directa, de l’últim
trimestre del 2019.
- Llibre registre d’ingressos, de despeses, de béns d’inversió i de provisions de fons i
suplerts, de forma desagregada, de tots els mesos del període comprès entre el
setembre de 2019 i el març de 2020.
c. 3. AUTÒNOMS D’EMPRESES SOCIETÀRIES
- Model 303 IVA, de l’últim trimestre 2019 i primer trimestre 2020.
- Còpia del llibre de registre de les vendes i ingressos, de compres i despeses i de
béns d’inversió de la societat de forma desagregada període comprès entre el
setembre de 2019 a març 2020

d)

Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'estat, la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Pineda de Mar així com de les obligacions
davant la Seguretat Social

Els defectes advertits seran esmenables si llur naturalesa ho permet. A aquest efectes, el
Servei gestor corresponent requerirà la persona interessada per tal de que esmeni les
deficiències detectades.
L'Ajuntament de Pineda de Mar es reserva el dret de sol·licitar els originals de la
documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així
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com el dret de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada
en el temps i forma indicats.
Termini de presentació de sol·licituds
Atesa la situació d’excepcionalitat relacionada amb el COVID-19, es podrà presentar una
única sol·licitud d’ajuda extraordinària per cada línia de subvenció durant el període que
determini la convocatòria.
Valoració de les sol·licituds
Es constituirà una Comissió de Valoració per cada línia d’ajuts. La Comissió de Valoració
procedirà a la distribució de l’import de les ajudes o subvencions d’acord amb els criteris
d’atorgament establerts; la qual cosa farà constar en l’acta de la sessió de valoració. La
proposta de la comissió servirà de base per formular la proposta de resolució. L’acta i la
proposta de resolució es pronunciarà sobre les subvencions atorgades, les denegades, les
desistides i les pendents.
La Comissió de Valoració estarà constituïda pels membres següents:
-

El/la regidor/a competent en l’àmbit corresponents o regidor/a en qui delegui, actuant
com a president/a.
El/la Cap de l’Àrea corresponent o persona en qui delegui, actuant com a vocal.
El/la tècnic/a corresponent o persona en qui delegui, actuant com a vocal.
El/la TAG corresponent o persona en qui delegui, actuant com a secretari/ària.

Abans de fer efectiva la proposta de subvenció per cada línia, es constituirà una Comissió
de Coordinació per avaluar les subvencions proposades.
Resolució
L’òrgan competent per resoldre aprovarà l'atorgament corresponent d’acord amb la proposta
de la Comissió de Valoració.
En cas de resolució favorable, l’Ajuntament de Pineda de Mar comunicarà a les
administracions pertinents, segons els mecanismes establerts legalment, les persones
beneficiàries de les subvencions i les quantitats atorgades.
Acceptació de la subvenció
Els ajuts atorgats s’entenen acceptats pels beneficiaris si en el termini de cinc dies, comptat
des de la data de publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica, aquests no
manifesten expressament la renúncia.
7. Formes de pagament
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària a favor de la persona
beneficiària en el termini de deu dies a partir de l’aprovació de l’atorgament de la subvenció.
A la línia 1 es tramitarà l’atorgament de la subvenció per al pagament de l’ajut corresponent
al període 15 de març a 14 d’abril.
A la línia 2 es tramitarà un únic pagament.
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8. Justificació de la subvenció
Atès el caràcter extraordinari de la subvenció aquesta s'entén justificada amb l’acreditació de
la situació familiar i/o empresarial i la presentació de la documentació presentada i tinguda
en compte per al seu atorgament.
9. Revisió i reintegrament
Les persones beneficiàries resten sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que
estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la llei general pressupostària i la
llei general tributaria.
L’Ajuntament de Pineda de Mar, si escau, iniciarà els procediments de nul·litat, revisió i
reintegrament de les subvencions atorgades de conformitat amb els procediments de
nul·litat, revisió i reintegrament de les subvencions atorgades es tramitaran d’acord amb el
que estableixen les bases 25 i següents de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament de Pineda de Mar.
10. Indicadors d’avaluació
-

Nombre de sol·licituds presentats per tipologia d’ajuts
Nombre d’ajuts atorgats i denegats
Import total dels ajuts atorgats

11. Dotació pressupostària
Les despesa resultant dels atorgaments dels ajuts aniran a càrrec a les dotacions
pressupostàries corresponents del vigent pressupost municipal. La dotació pressupostària
serà de 250,000,00 €.
12. Protecció de dades de caràcter personal
Les dades personals i familiars de la persona usuària que constin en el seu expedient tenen
caràcter confidencial i estan emparades pel secret professional. Només hi tindran accés els
professionals que intervinguin directament en el cas, i només amb la finalitat dels serveis a
prestar.
Aquestes dades seran tractades d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
o normativa vigent.
13. Règim jurídic
El règim jurídic, condicions, procediment i gestió, nul·litat, revisió i reintegrament, infraccions,
sancions administratives, responsabilitats i control serà l'establert a la Llei 38/2003, de 17 de
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novembre, General de Subvencions, Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de Pineda de Mar aprovada definitivament per
Resolució de l'Alcaldia de data 2 de maig de 2005, en execució d'acord plenari de data 24
de febrer de 2005, publicada íntegrament en el BOP núm. 117-Annex I/17.05.2005 i una
referència d'aquesta publicació en el DOGC núm. 4404/13.06.2005.
14. Vigència
Aquestes bases entraran en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva amb
caràcter indefinit fins a la seva derogació expressa. Les seves modificacions s’ajustaran al
procediment previst a la legislació vigent.
15. Publicitat i transparència
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web i el portal de
transparència municipal (www.pinedademar.org).
16. Disposició Final
L’Ajuntament de Pineda de Mar és el competent per a la interpretació de les qüestions que
pugui suscitar l’aplicació d’aquestes bases reguladores.
ANNEX 1- DOCUMENT ESTIMACIÓ DE CÀLCUL D’ESTIMACIÓ DIRECTA,
Pineda de Mar, abril de 2020
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