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1.3. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES 

SUBVENCIONS DESTINADES A MICROEMPRESES I AUTÒNOMS PER AL 

MANTENIMENT DE LLOCS DE TREBALL POST COVID-19, PER CONCESSIÓ 

DIRECTA; I DE LA SEVA CONVOCATÒRIA 

 

La pandèmia del COVID-19 ha impactat fortament en la ciutadania 

i en la vida social i econòmica de tot el territori de 

Catalunya, amb uns efectes en els teixits econòmics i socials de 

dimensió i abast totalment desconeguts.  

 

Es tracta d’una situació inèdita en la nostra societat, que 

demana necessàriament, tant ara com en el futur, canvis molt 

significatius en aspectes relacionats amb el benestar de les 

persones, l’ocupació, les condicions de treball, els sistemes de 

producció de les empreses i els serveis de tot tipus, i que 

exigiran nous enfocaments centrats en una major 

corresponsabilitat dels actors públics i socials. 

 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb 

l’objecte de respondre al repte que planteja la Covid-19, té la 

voluntat d’establir una línia de subvencions destinades a 

microempreses i autònoms per al manteniment de llocs de treball, 

com a continuació dels ajuts destinats a microempreses i 

treballadors autònoms que va aprovar durant l’any 2020. 

 
Les noves mesures, d’aplicació necessària, tenen l’objectiu de 

donar suport al teixit empresarial del municipi per fer front a 

la pandèmia i als efectes derivats d’aquesta, que estan suposant 

grans càrregues econòmiques per a les empreses i professionals 

autònoms. 

 

Com a ens local, som l’administració més propera a la 

ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a les 

necessitats del conjunt de la ciutat. Des d’aquesta realitat 

s’evidencia que, com a conseqüència d’aquesta crisi, caldrà 

recursos i ajuts per emparar al conjunt de persones que 

construeixin el teixit econòmic, productiu i de dinamització 

socioeconòmica de la ciutat, enfortir la reactivació econòmica 

del nostre teixit empresarial i facilitar una recuperació ràpida 

amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan 

abans millor. 

 

L’article 25 de la LRBRL estableix les matèries respecte de les 

quals els ens locals exerceixen competències pròpies, havent de 

completar-les amb les que estableix la normativa autonòmica. 



 

 

 

En aquest sentit, l’article 84.2.i de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya atorga competències als ens locals per a la promoció 

de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de 

caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació. 

 

Des d’aquesta òptica, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

considera convenient aprovar aquestes bases específiques de 

subvencions per tal d’establir unes línies extraordinàries, 

complementàries d’aquelles altres que aprovin altres 

administracions públiques amb el mateix objectiu, per contribuir 

al foment de l’ocupació i ajudar a evitar la desaparició de part 

del teixit productiu i comercial de la ciutat. 

 

En conjunt, les mesures van adreçades a pal·liar els efectes de 

la pandèmia en el teixit econòmic, on la suspensió de 

l’activitat econòmica ha suposat una pèrdua important. L'objecte 

d'aquesta mesura d'ajut és mantenir l'ocupació dels treballadors 

contractats en microempreses i per part de treballadors 

autònoms.  

 

La finalitat d'aquesta mesura és, per tant, que els treballadors 

autònoms i les microempreses, la situació de les quals s'ha vist 

agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció 

derivades de la situació de la COVID-19, puguin mantenir la seva 

activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les 

quals tinguin una relació laboral. 

 

Vist l’informe tècnic, emès en data 7 d’abril de 2021, de la 

Coordinadora de Serveis de Planificació i Desenvolupament 

Econòmic de la Ciutat. 

 

Vist l’informe jurídic de data 7 d’abril de 2021. 

 

Vist  l’informe de la Intervenció municipal, emès en data 7 

d’abril de 2021, en el que es posa de manifest: 

 

“Que el Ple de la corporació, en sessió ordinària,  duta a terme 

el dia 25 de març de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord 

següent: 

 

“1.9. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 

PRESSUPOST NÚM. 2/2021, PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE 

CRÈDIT. 

 

L’esmentada modificació incloïa el següent suplement de crèdit 

 

 Increment de despesa: 

  
Partida de despesa Actuació Import 

91-231-470  
SUBV. A COMERÇOS I AUTÒNOMS 

MANTENIMENT OCUPACIÓ 
200.000,00 € 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aquest expedient de modificació de crèdits es troba actualment 

exposat al públic durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i la publicació 

en el Butlletí Oficial de la Província.  

 

El termini d’exposició conclou el proper dia 28 d’abril. En cas 

que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 

contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de 

la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-

les.   

 

Condicionat doncs a la fermesa de l’acord esmentat, existeix 

crèdit suficient per a poder autoritzar la despesa derivada de 

les bases i la convocatòria de les subvencions destinades a 

microempreses i treballadors autònoms per fer front a l’impacte 

de la Covid-19, per un import total màxim de 200.000,00 euros, 

amb càrrec a la partida número 91-231-470 del pressupost únic 

municipal. 

 

En cap cas pot acordar-se l’adjudicació de les subvencions fins 

a l’aprovació definitiva de la modificació del pressupost núm. 

2/2021, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.” 

 

 

Atès que la competència per aprovar les bases específiques 

reguladores de les subvencions, de conformitat amb l’article 9 

de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant 

Andreu de la Barca, correspon al Ple de la corporació. 

 

El Ple de la corporació, per unanimitat, acordà: 

 

PRIMER: Aprovar les Bases específiques reguladores i la 

convocatòria de les subvencions destinades a microempreses i 

treballadors autònoms per al manteniment de llocs de treball 

post Covid-19. 

 

1. OBJECTE I FINALITAT 

 

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a 

l’atorgament de subvencions a persones treballadores autònomes i 

microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a 

Sant Andreu de la Barca que han patit les conseqüències de la 

pandèmia de COVID 19 i han hagut de cessar la seva activitat 

degut als efectes dels reials decrets i resolucions següents: 

 

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i pel que es declara 

l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 

RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten 

mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 



 

 

 

 

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten 

noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual, es declara 

l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions 

causades pel SARS-CoV-2. 

 

Reial Decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual, es prorroga 

l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 

d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la 

propagació d'infeccions causades per la SARS-CoV-2. 

 

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 la COVID-19 al 

territori de Catalunya. 

 

Per tal de pal·liar els danys causats per la pandèmia, s’obre 

una línia d’ajuts extraordinaris, destinats al manteniment de 

llocs de treball. 

 

L'objecte d'aquesta mesura d'ajut és mantenir l'ocupació de les 

persones treballadores contractades en microempreses i per part 

de persones treballadores autònomes.  

 

La finalitat d'aquesta mesura és, per tant, que les i els 

treballadors autònoms i les microempreses, la situació de les 

quals s'ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives 

i de contenció derivades de la situació de la COVID-19, puguin 

mantenir la seva activitat, evitant així la desocupació de les 

persones amb les quals tinguin una relació laboral. 

 

2. PERSONES BENEFICIÀRIES  

 

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits 

següents: 

 

2.1. Ser persona física autònoma o jurídica (societats 

mercantils, laborals i cooperatives). 

 

2.2. Tenir la seu social, delegació o centre de treball al 

municipi de Sant Andreu de la Barca. 

 

2.3. Haver suspès la seva activitat, total o parcialment, com a 

conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que 

es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de 

crisi sanitària ocasionada pel COVID-19; i haver estat afectat 

per les restriccions imposades per la Generalitat de Catalunya 

durant el quart trimestre de l’any 2020 i el període 

transcorregut de l’any 2021 per a la contenció del brot epidèmic 

de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 



 

 

 

 

2.4. Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la 

declaració de l’estat d’alarma. 

 

Queden exclosos expressament com a beneficiaris els 

professionals i pimes que prestin activitats de restauració amb 

centre de treball a Sant Andreu de la Barca. 

 

3. RÈGIM JURÍDIC 

 

En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu 

reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, 

de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en 

matèria de règim local pel que fa al procediment per a la 

concessió de subvencions públiques. 

 

També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon 

govern de Catalunya. 

 

La present subvenció té caràcter voluntari i eventual, és 

revocable o reduïble, no genera cap dret a l’obtenció d’altres 

assignacions, ajuts o subvencions en anys posteriors i no es pot 

al·legar com a precedent.  

 

4. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

 

4.1. Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits 

següents: 

 

 Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que 

faci l’organisme atorgant. 

 Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida 

pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne 

les facultats d’inspecció i control, durant un termini de 6 

anys. 

 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels 

fons rebuts, inclosos els documents electrònics, durant un 

termini de 6 anys. 

 Declarar les subvencions sol·licitades/rebudes per a la 

mateixa finalitat de l’Ajuntament o d’altres administracions. 

 Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb 

l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria 

General de Seguretat Social i l’Ajuntament de Sant Andreu de 

la Barca. Aquests fets s’hauran de justificar mitjançant 

certificats acreditatius de la inexistència de deutes. 

 Que els sol·licitants desenvolupin una activitat econòmica i 

estiguin en tramitació o possessió dels permisos exigibles 

relatius a l’activitat.  

 

 

 



 

 

 

 

 Disposar d’una adreça electrònica de contacte a efectes de 

comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria.  

 No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb pèrdua de 

la possibilitat d’obtenir subvencions. 

 Disposar d’un compte bancari. Els beneficiaris no podran 

alterar en cap cas la destinació de les subvencions 

concedides.  

 

4.2. En aplicació del que determina la Llei 38/2003, la 

presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà 

l'autorització del sol·licitant perquè l'Ajuntament de Sant 

Andreu de  la Barca comprovi de forma directa el compliment de 

les obligacions en aquesta matèria. 

 

4.3. Mantenir el 100% de la plantilla fins al 31/12/2021.  

 

A efectes d’aquestes bases, es considera nombre  de treballadors 

a la suma  del nombre total de treballadors que té l’empresa, ja 

estiguin en ERTO o no. 

 

4.4. Mantenir en funcionament l’activitat a la qual es vincula 

aquesta subvenció fins al 31/12/2021.  
 

5. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

 

La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic fix de 

1.000 € per beneficiari. 

 

Aquests imports es finançaran amb la dotació prevista al 

pressupost municipal: 91-231-470 del PUM de 200.000 euros.  

 

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD  

 

La sol·licitud s’haurà de presentar, mitjançant model 

d’instància normalitzat, dins el termini establert a la 

convocatòria pública. 

Segons el model establert i d’acord amb l’article 28 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les Administracions Públiques, en les sol·licituds s’adjuntarà 

la documentació següent:  

 

 Sol·licitud de subvenció. 

 Full de dades bancàries segons model o certificat expedit per 

l’entitat bancària, acreditatiu que el número de compte 

indicat correspon al compte obert  a nom del beneficiari.  

 Vida laboral del compte d’empresa emesa en el moment de  la 

sol·licitud. 

 Declaració responsable comprensiva dels extrems següents: 

 

 

 

 



 

 

 

  

- De no estar incurs en cap de les prohibicions recollides en 
els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions. 

- No haver estat sancionats en resolució ferma amb pèrdua de 
la possibilitat d’obtenir subvencions. 

- Dels requisits establerts a les bases 2 i 4. 
 

 

Qualsevol inexactitud o falsedat a la declaració responsable 

comportarà la revocació automàtica de la subvenció sense 

perjudici de les responsabilitats administratives o penals que 

se’n puguin derivar. 

 

7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I RESOLUCIÓ 

 

7.1. El procediment d’atorgament és el de concessió directa en 

aplicació del que determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions. Un cop efectuada la 

corresponent convocatòria, es resoldran per ordre cronològic de 

presentació i fins a exhaurir el pressupost.  

 

7.2. Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment 

de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de 

presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions 

que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica 

de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que es facilitarà a 

través de la pàgina web d’Internet a l’adreça 

http://www.sabarca.cat/. 

 

7.3. L’òrgan competent per a la concessió d’aquesta subvenció és 

la Junta de Govern Local. 

 

7.4. Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que 

l’empresa sol·licitant compleixi els requisits de l’article 2 

d’aquestes Bases, i que s’ha presentat dins del termini 

establert. Així mateix, es verificarà la documentació de la 

sol·licitud i si aquesta no compleix els requisits, es requerirà 

perquè siguin aportats, d’acord amb el que preveu l’article 68 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques. 

 

En cap cas s’admetrà la substitució dels projectes presentats. 

 

7.5. El termini màxim per resoldre i notificar l’ajut econòmic 

mitjançant l’e-tauler serà d’un mes des de la data de 

presentació de la sol·licitud en el Registre General de 

l’Ajuntament. La resolució d’atorgament o denegació corresponent 

a cada sol·licitud es notificarà mitjançant publicació al e-

tauler de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Igualment 

seran comunicades a la BNDS a efectes de publicitat. 

 

 

 

 

http://www.sabarca.cat/


 

 

 

7.6. S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel 

transcurs de 10 dies a partir de la recepció de l’acord de 

concessió de la subvenció sense que la persona o entitat 

beneficiària hagi manifestat expressament la seva 

disconformitat. 

 

8. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

 

L’import atorgat es pagarà en concepte de bestreta, en un 

pagament únic, per transferència bancària, un cop aprovada la 

concessió. 

 

9. RENÚNCIA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

 

9.1. La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a 

la subvenció atorgada, mitjançant escrit presentat al registre 

general de l’Ajuntament, i reintegrant, en el seu cas, les 

quantitats percebudes, amb els interessos de demora 

corresponents, si s’escau. 

 

9.2. Sens perjudici de l’exigència de les responsabilitats que 

s’escaiguin, l’Ajuntament procedirà a la revocació, total o 

parcial, i reintegrament de la subvenció atorgada en els casos 

d’incompliment següents: 

 

 De l’obligació de justificació en temps i forma. 

 De la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida. 

 De les condicions especials imposades a la corresponent 

modalitat. 

 De les condicions imposades als/ a les beneficiaris/àries amb 

motiu de la concessió de la subvenció. 

 De les obligacions fiscals comptables o de conservació de 

documents. 

 

També constituirà motiu de revocació i per tant de 

reintegrament: 

 

 La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les 

actuacions de comprovació i control per part de l’òrgan 

municipal tutor de la subvenció. 

 La declaració de dades falses i omissió de dades determinants 

de la resolució de la sol·licitud de subvenció. 

 

9.3. La justificació de despeses per import inferior al de la 

subvenció concedida serà causa de reintegrament o revocació 

parcial respecte de l’excés percebut o atorgat sobre el 

justificat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.4. En cas de reintegrament parcial o total, a l’import a 

retornar, se l’afegiran els interessos de demora corresponents. 

En aplicació de l’article 38.2 de la LGS i de l’article 90 del 

RLGS, l’ interès de demora aplicable en matèria de subvencions 

serà l’ interès general del diner incrementat en un 25%, excepte 

que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat estableixi un 

altre diferent. En cas de no realitzar de forma voluntària el 

reintegrament aquest serà exigit per la via de constrenyiment. 

 

Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i 

l’exigència de l’ interès de demora des del moment del pagament 

de la subvenció fins la data en que s’acordi la procedència del 

reintegrament, prèvia la revocació de la subvenció, total o 

parcial i, en particular, quan l'entitat beneficiària 

incompleixi l’obligació de justificar o quan l’import de la 

subvenció determinat en la justificació sigui inferior a 

l’import pagat. Aquest reintegrament pot ser realitzat 

voluntàriament per l'entitat beneficiària sense requeriment 

previ. També correspondrà el reintegrament si l’administració 

comprova inexactitud o falsedat en alguna de les declaracions 

responsables efectuades en la sol·licitud de subvenció. 

 

Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar les 

quantitat percebudes, els/les administradors/es de les persones 

jurídiques que no realitzessin els actes necessaris que fossin 

de la seva incumbència per al compliment de les obligacions 

infringides, adoptessin acords que fessin possibles els 

incompliments o consentissin els de qui ells/es depenguin. Així 

mateix seran responsables, en tot cas, els/les administradors/es 

de les persones jurídiques i els presidents de les entitats que 

hagin cessat en les seves activitats. 

 

 

10. JUSTIFICACIÓ 

 

La subvenció s’ha de justificar com a data límit el dia 

15/01/2022, mitjançant l’aportació dels següents documents:  

 

- Vida laboral del compte d’empresa emesa en data 31/12/2021.  

 

 

11. SEGUIMENT, VERIFICACIÓ I CONTROL 

 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca establirà els mecanismes 

de seguiment i avaluació que permetin comprovar el grau de 

compliment. 

 

Les persones sol·licitants no podran desenvolupar una activitat 

il·lícita i que suposi discriminació, atempti contra la dignitat 

i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra 

els drets humans, no podran portar a terme accions que siguin 

il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la 

sensibilitat de les persones i/o les empreses. 

 



 

 

 

 

12. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 

 

Les subvencions seran compatibles, amb qualsevol altra concedida 

per altres administracions o ens públics o privats. Així mateix, 

les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions 

fiscals. 

 

13. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, les administracions i els organismes compresos en 

l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases 

de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i 

les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les 

persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment 

d'aquests principis. 

 

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració 

d'estàndards mínims i poden ser completats en els seus nivells 

d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de 

l'ajut, o de la tipologia i les característiques de les persones 

beneficiàries, en les bases específiques reguladores dels ajuts. 

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els 

següents principis ètics i les regles de conducta als quals les 

persones beneficiàries d'ajuts han d'adequar la seva activitat i 

els efectes d'un eventual incompliment d'aquests: 

 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts han d'adoptar una 

conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, 

proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 

posar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol 

manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui 

present en el procediment o que el pugui afectar. 

Particularment s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui 

vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure 

concurrència. 

 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts en 

l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions 

següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics 
propis de les activitats, els oficis o les professions 

corresponents a l'activitat objecte de l'ajut. 

 

b) No fer accions que posin en risc l’ interès públic. 
 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin 

presentar en les convocatòries d'ajuts o en els 

processos derivats d'aquestes convocatòries. 

 

 

 



 

 

 

 

3. En particular, les persones beneficiàries d'ajuts assumeixen 
les obligacions següents: 

 

a) Comunicar immediatament a l'òrgan instructor les 

possibles situacions de conflicte d'interessos. 

 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un 

càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de 

l'ajut. 

 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics 

avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos 

ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en 

un procediment de concessió d'ajuts. 

 

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que 
aquest faci per al seguiment i l'avaluació del compliment 

de les obligacions que estableixen les bases de la 

convocatòria, particularment facilitant la informació que 

els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats 

relacionades amb la percepció de fons públics. 

 

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la 

legislació de transparència imposa als beneficiaris en 

relació amb l'Administració o les administracions de 

referència, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoquin de forma 

directa per previsió legal, en els supòsits que estableix 

l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 

 

Quant als efectes d'un eventual incompliment d’aquests principis 

ètics i regles de conducta, serà d'aplicació el règim 

sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les 

sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris 

d'ajuts, sens perjudici d'aquelles altres possibles 

conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de 

subvencions. 

 

 

SEGON: Establir el termini de presentació de sol·licituds de les 

presents subvencions des de l’endemà de la seva publicació en la 

seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu- 

e.cat/ca/web/santandreudelabarca/) i fins al mateix dia 7 de 

maig de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERCER: Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria de 

bases reguladores de les subvencions destinades a activitats de 

restauració, per pal·liar els efectes de les mesures de 

restricció de la pandèmia Covid-19, per un import total de 

200.000,00  euros,  amb  càrrec  a  la  partida  91-231-470  

del Pressupost Únic Municipal. 

 

QUART: Publicar, per via d’urgència, les bases aprovades i la 

seva convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions 

(BDNS) que operarà com a Sistema Nacional de Publicitat de 

Subvencions i Ajudes Públiques, a la pàgina web d’aquesta 

corporació (https://sabarca.cat/) i al tauler electrònic 

municipal, així com en qualsevol altre mitjà de difusió que 

correspongui per a garantir el principi de publicitat de la 

convocatòria (difusió dels ajuts a les xarxes socials i 

mitjançant correus electrònics de la base de dades de les 

Regidories d’Ocupació i Formació i Indústria, Comerç i Turisme). 
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