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CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER SOL·LICITAR 
SUBVENCIONS A L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT PER 
FOMENTAR L’OBERTURA DE COMERÇOS LOCALS  

 

1. Indicació de l’aprovació de les bases reguladores i diari oficial on s’han 
publicat 

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, a data 25 de febrer de 2021 
va ser aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Corporació (en endavant l’Ordenança). 

L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de 
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província del 9 
de setembre de 2021. 

La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les 
regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat 
prevista a l’article 23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS). 

 

2. Objecte 

L’objecte d’aquestes bases específiques és, d’acord amb l’Ordenança municipal de 
subvencions, la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts 
en els pressupostos municipals, a aquelles persones o entitats que sol·licitin 
l’obertura d’un establiment comercial dins les condicions que s’esmenten, en el 
terme municipal de Vilassar de Dalt. Fomentar el comerç urbà, que complementin o 
supleixin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els 
interessos generals del municipi. 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt posa a disposició diferents mesures per donar 
suport i ajut al teixit comercial existent, entenent que això s’ha de complementar 
amb l’adopció de mesures que puguin suposar majors facilitats econòmiques per 
facilitar  l’obertura de nous establiments. 

 

3. Tipologia i import de la subvenció 

La tipologia de la subvenció és econòmica. L’Ajuntament subvencionarà amb un 
import de 300,00 euros amb un únic pagament, un cop revisada tota la 
documentació i s’emeti resolució positiva per part de l’òrgan competent.  

Aquests supòsits subvencionats estan detallats i explicats a la Llei 18/2020, del 28 
de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, que substitueix la 16/2015, de 
simplificació, que regula les activitats innòcues. 
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4. Beneficiaris i criteris d’atorgament 

Podran ser beneficiaris de les subvencions, les persones o entitats amb les següents 
característiques:  

 Persones o entitats sempre que la finalitat de les actuacions planejades se 
circumscrigui a l’obertura d’un nou comerç a Vilassar de Dalt, ja sigui establiment 
comercial de béns o serveis o professional autònom amb domicili social públic. 

 No haver estat condemnat/da mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics. 

 No haver sol·licitat la declaració de concurs, no haver estat subjecte a intervenció 
judicial o inhabilitació d’acord amb la llei concursal i no haver conclòs el període 
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.  

 No haver donat lloc, per una causa de la qual hagi estat declarat/da culpable, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració. 

 No estar inclosos en cap dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, 
d’incompatibilitats dels membres del Govern Central i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es 
tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, en els termes que estableix aquesta normativa o la 
normativa autonòmica que regula aquestes matèries. 

 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents segons els articles 18 i 19 del RLGS. 

 No tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a 
paradís fiscal. 

 Estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions, 
segons l’article 25 del RLGS.  

Com a criteris d’atorgament es valoraran els criteris següents d’acord amb la 
ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts: 

 Superfície del comerç inferior a 150 m2: 50 punts 

 Superfície del comerç comprés entre 150 m2 i 300 m2: 25 punts 

 Per cada treballador a contractar: 25 punts 

 

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

El pressupost màxim que es destinarà l’any 2022 per la concessió de la subvenció 
regulada en la present convocatòria serà de cinc mil euros (5.000,00 €) i anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 2022-04-43000-4800038 SUBV. OBERTURA 
NOUS COMERÇOS (CONCURRÈNCIA), del pressupost vigent de la corporació. 
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En el supòsit que la concurrència de beneficiaris esgotés el crèdit pressupostari 
previst, l’Ajuntament podrà ampliar l’import màxim detallat anteriorment, 
mitjançant la corresponent modificació pressupostària. 

 

6. Import individualitzat de les subvencions 

L’import màxim subvencionable per a cada sol·licitud serà de 300,00 euros. 

 

7. Òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de 
concessió 

Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els criteris d’atorgament (punt 
4) i la presentació de tota la documentació requerida al punt 8.  

Serà competent per valorar les sol·licituds de subvencions una comissió composta 
per la persona responsable del Servei de  Promoció econòmica, regidor d’Hisenda, 
alcaldessa i secretari municipal. 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment serà l’Alcaldia. 

 

8. Procediment de tramitació, termini de resolució, de notificació i règim de 
recursos 

1) El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació 
a l’e-Tauler i finalitzarà el 30 de novembre de 2022. 

2) S’examinarà cada sol·licitud i es resoldrà en un únic acte administratiu per a 
cada peticionari/ària. 

3) El termini màxim per a l’atorgament de les subvencions serà, d’un mes a 
comptar des de la data de resolució de la sol·licitud. 

4) Les sol·licituds conjuntament amb la documentació s’hauran de presentar de 
forma telemàtica al Registre de l’Ajuntament: 

https://seuelectronica.vilassardedalt.cat/OAC/CdT.jsp  

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la 
Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPACAP). 

5) La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i 
l’acceptació de les normes que la regulen. 

6) Els/les interessats/des en aquesta subvenció hauran de presentar la següent 
documentació: 

a) Instància individualitzada per a cada beneficiari que sol·licita la subvenció, 
segons model normalitzat. 
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b) Un exemplar de l’escriptura de la constitució de la societat, si es tracta d’una 
persona jurídica, una fotocòpia autentificada del DNI, si es tracta d’una persona 
física, i un exemplar dels estatuts aprovats per la junta general, si es tracta d’una 
associació sense finalitat de lucre. 

c) Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat bancària on 
constin les dades bancàries del compte on es podrà transferir l’import de la 
subvenció, segons model annex, o document equivalent obtingut per banca 
electrònica, on figuri titular del compte bancari i les dades bancàries completes 
del beneficiari. 

d) Dades de l’establiment comercial (Adreça, telèfon, correu i descripció de 
l’activitat comercial). On s’especifiquin els metros quadrats de l’establiment 
comercial. 

e) Comprovant de pagament de la taxa de llicència d’obertura. 

f) Document acreditatiu del nombre de treballadors (RNT) Relació nominal de 
treballadors o rebuts del pagament d’autònoms vinculats a l’establiment 
comercial. 

g) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per aconseguir subvencions de 
les Administratives Públiques. 

h) Declaració de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d’estar al corrent de les 
seves obligacions amb la Seguretat Social i d’estar al corrent de tota mena 
d’obligacions fiscals amb l’Ajuntament. 

7) Un cop rebudes les sol·licituds, s’examinarà si són correctes i completes i, en cas 
contrari, es notificarà a la persona interessada per tal que procedeixi a revisar-la o 
completar-la en el termini màxim de 10 (deu) dies hàbils a comptar des de l’endemà 
de la notificació. Si un cop transcorregut aquest termini la persona interessada no ha 
esmenat la falta o no ha aportat els documents requerits, es considerarà que desisteix 
de la seva petició. 

8) La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa 
es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà a la seva notificació. 

9) El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases 
serà el de concurrència competitiva. 

10)  La resolució de les subvencions es notificarà telemàticament, per 
compareixença en la seu electrònica eNotum de la Generalitat de Catalunya, amb 
avís del dipòsit d’aquesta notificació a l’adreça electrònica que l’interessat/da hagin 
facilitat en el moment de presentar la sol·licitud.  

11)  El termini per notificar l’acord als interessats serà de 30 (trenta) dies a comptar 
des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud amb tota la documentació 
corresponent. 
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12)  La manca de resolució expressa dintre del termini esmentat tindrà efectes 
desestimatoris. 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es 
pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 

 

9. Acceptació de la subvenció 

Una vegada valorades les sol·licituds per la Comissió, les subvencions concedides 
s’entendran acceptades plenament en els termes i condicions establertes a les bases i 
a l’acord de concessió i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 
(deu) dies hàbils des de la notificació de la concessió no es manifesta per part del 
beneficiari la seva renúncia explícita. 

 

10. Pagament 

Donarà dret al pagament de la subvenció, el fet d’obtenir la suma mínima de 50 
punts segons els criteris d’atorgament indicats a l’apartat 4.  

El fet d’assolir la puntuació donarà dret a la subvenció íntegra descrita a l’apartat 6 
(import de la subvenció), i sempre que hi hagi saldo suficient en la partida 
pressupostària indicada. En cas d’exhaurir l’import pressupostat, l’Ajuntament 
podrà tramitar una ampliació de la partida sempre segons els criteris administratius i 
legals establerts legalment.  

 

11. Obligacions dels beneficiaris 

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen: 

1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, s’obliguen a actuar de conformitat amb els principis de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la justificació d’aquestes subvencions 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

2) Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

3) Presentar els documents justificatius que s’enumeren en l’article 8.6 en relació 
amb l’article 12è. 

4) El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions 
de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, i a aportar tota la informació que els sigui 
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requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i amb relació a la subvenció 
concedida. 

5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

6) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que 
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de 
transparència recollits a la normativa vigent. 

7) Permetre a l’Ajuntament que faci difusió de les subvencions atorgades. 

8) Comunicar amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres ajuts o recursos 
que financin la mateixa actuació. 

9) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 

10)  Procedir al reintegrament de fons rebuts en els supòsits previstos en l’article 37 
de la Llei general de Subvencions. 

L’incompliment d’aquestes obligacions, originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i si escau la incoació de l’expedient de reintegrament de la 
subvenció. 

 

12. Despeses no subvencionables 

En cap cas es consideraran despeses subvencionables conceptes que no estiguin 
directament relacionats amb l’activitat subvencionada. 

 

13. Termini i forma de justificació 

La documentació presentada d’acord amb el detall de l’article 8.6 d’aquestes bases, 
tindrà a tots els efectes, el caràcter de documentació justificativa per tal de poder 
rebre les subvencions concedides d’acord amb les prescripcions d’aquestes bases. 

 

14. Forma de pagament 

El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la 
presentació dins del termini establert a tal efecte a l’article 8.6, dels justificants que 
en ella s’exigeixen. 

 

15. Mesures de garantia 

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del 
pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa. 
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16. Modificació i nul·litat 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es reserva el dret de demanar informació 
complementària no prevista en aquestes bases, així com d’acord amb la normativa 
vigent, de revocar, modificar o anul·lar les subvencions i ajuts concedits per 
alteració substancial de les condicions que han motivat el seu atorgament. 

 

17. Publicitat de les subvencions concedides 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de 
publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions.  

 

18. Mesures de difusió del finançament públic 

Opcionalment, els/les beneficiaris/àries podran fer constar la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en l’execució de la seva activitat, en la 
documentació impresa, en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la 
inclusió del logotip de l’Ajuntament i la imatge corporativa corresponent, en els 
termes establerts pel Servei de Comunicació de l’Ajuntament. 

 

19. Causes de reintegrament 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà 
obligat a reintegrar l’excés. 

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi 
percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que 
haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu 
de l’activitat; 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 
en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

 

20. Obligats al reintegrament 

Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 

Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplertes, adoptessin acords 
que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. 
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Així mateix, seran responsables en tot cas, els administradors de les persones 
jurídiques que hagin cessat en les seves activitats. 

 

21. Infraccions i sancions 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la 
LGS, en el Títol IV del RLGS i al Capítol VII de l’Ordenança. 

L’incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases o que resultin de la 
normativa general reguladora de les subvencions públiques, pot donar lloc a la 
revocació de la subvenció, al reintegrament, si s’escau, de les quantitats percebudes 
indegudament (incrementades amb els interessos i recàrrecs d’aplicació) i, si és 
procedent, a la sanció administrativa corresponent, de conformitat amb allò que 
preveuen els Capítols VI i VII de l’Ordenança general de subvencions (BOP núm. 
131, de 2 de juny de 2009), els articles 27, 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  

 

22. Protecció 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 Vilassar de Dalt, tractarà les dades facilitades per les persones que 
presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació de la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a subvenir el sector comercial i de serveis, afectat 
econòmicament per la COVID-19, any 2020, de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la 
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 (BDNS). No s’ha previst cap altra cessió. 

Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, posa a la seva disposició la bústia 
dpd@vilassardedalt.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 

Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria 
relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació 
davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar.  
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Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica: 

https://seuelectronica.vilassardedalt.cat/OAC/CdT.jsp  

També presencialment o per correu al Registre General, Plaça de la Vila, núm. 2 de 
Vilassar de Dalt (08339), en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui. 

 

23. Vigència 

Aquestes bases entraran en vigor a partir de l’endemà de la seva aprovació i de la 
seva publicació íntegra a l’e-Tauler. 

 

24. Règim jurídic supletori 

En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 
21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, les bases d’execució 
del pressupost general per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la resta de 
legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i per tal de donar compliment a 
allò que disposen els articles 9, 18 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

 


