
Ajuntament de Vilanova del Vallès

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN RÈGIM DE 
CONCESSIÓ DIRECTA A LES ACTIVITATS DE BAR I RESTAURACIÓ DE 
VILANOVA DEL VALLÈS 

1. Objecte 

L’objecte del present règim és regular les condicions d’atorgament de les 
subvencions concedides directament amb la finalitat de minimitzar els efectes 
econòmics negatius que ha provocat la crisi sanitària pel COVID-19, i que ha 
ocasionat que les persones físiques i jurídiques que desenvolupen activitat de bar 
i restauració a Vilanova del Vallès, hagin hagut de tancar en no ser considerats 
serveis essencials, i que reuneixin els requisits indicats en els criteris reguladors 
d’aquests bases, donant-los suport per a fer front a les despeses econòmiques 
que han hagut de continuar suportant malgrat la cessació d’ingressos, en el marc 
del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, i el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2.- Beneficiaris 

Persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, que siguin titulars d’una 
activitat de restauració a Vilanova del Vallès i que tingui llicència o autorització 
d’activitat al municipi i les altes fiscals i laborals corresponents a data de 
presentació de la sol·licitud d’aquesta subvenció. 

A efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses que presten 
activitats de restauració els bars, restaurants i cafeteries. 

3.- Requisits dels beneficiaris 

Les persones beneficiàries han de reunir els següents requisits: 

- Ser titular d’una activitat de restauració legalment constituïda i en 
situació d’alta al cens d’activitats a data de sol·licitud de la subvenció, a 
Vilanova del Vallès, i que hagi iniciat la seva activitat amb anterioritat al 
14.3.2020 i que en aquella data estigués en funcionament. 

- Estar en situació d’alta en el règim especial de treballadors autònoms 
de la Seguretat Social, en cas que la persona beneficiària sigui persona 
física. 

- Tenir llicència o autorització per desenvolupar l’activitat objecte de l’ajut 
a Vilanova del Valles, a data de la sol·licitud de la subvenció.  

- Estar al corrent de les obligacions fiscals, laborals i tributàries davant 
de l’Ajuntament, la Seguretat Social i l’Agència Tributària. 
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- No tenir en tràmit cap expedient disciplinari a l’Ajuntament de Vilanova 
del Vallès, en relació a l’activitat per la que es demana la subvenció. 

- No estar incurs en cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la 
condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en l’article 
13 de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i no 
haver estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions. 

4.- Consignació pressupostària 

Els ajuts d’aquesta convocatòria de subvencions aniran amb càrrec a la partida 
20 4300 48900 Pla recuperació empresa i comerç per Covid19. 

5.- Procediment de concessió 

El procediment d’atorgament és el de concessió directa en la modalitat de 
concurrència no competitiva. Les sol·licituds es resoldran de forma individual i 
independent cadascuna i per ordre cronològic de presentació per registre 
d’entrada, amb tota la documentació complerta i correcta prevista al punt 8 
d’aquesta convocatòria, quan s’hagi efectuat les verificacions oportunes, i fins 
exhaurir la dotació pressupostària prevista a la convocatòria.  

L’òrgan instructor del procediment de concessió és la Regidoria d’Empresa i 
teixit productiu. L’òrgan competent per dictar les resolucions de concessió i 
denegació dels ajuts és la Junta de Govern Local. 

L’òrgan instructor examinarà les sol·licituds presentades i requerirà a les 
persones que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb 
manca de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o 
defectuosa, perquè esmenin els defectes o aportin la documentació que 
manca, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
notificació del requeriment. 

L’òrgan instructor, una vegada verifiqui que les sol·licituds compleixen els 
requisits, elevarà una proposta de concessió a la Junta de Govern Local. 

6.- Sol·licituds i termini 

La sol·licitud es presentarà de forma electrònica i amb el model disponible a 
l’apartat Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova del Valles, 
en l’enllaç https://www.vilanovadelvalles.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/. 
Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d’un 
certificat digital qualificat vàlid i vigent. La falsedat en qualsevol dada a la 



Ajuntament de Vilanova del Vallès

instància de sol·licitud i documentació adjunta, deixen sense efectes aquest 
tràmit, des del moment en què es conegui i, en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa 
de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
finalitzarà el 31 de maig de 2021.. 

En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a la 
convocatòria, es farà un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies 
hàbils a partir de l’endemà de la recepció de la notificació per esmentar-ho. En 
el cas de no esmenar dins d’aquest termini s’entendrà per desistida la petició 
de subvenció. 

La sol·licitud de la subvenció implica l’acceptació de les condicions d’aquesta 
convocatòria. 

7.- Quantia i forma de pagament 

La quantia de l’ajut s’estableix en  l’equivalent al 50% de l’import que abona el 
beneficiari corresponent a l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa urbana, 
calculat proporcionalment en relació als m2 afectats realment per l’activitat, 
segons les dades de la fitxa cadastral. 

El pagament es realitzarà d’un sol cop mitjançant transferència al compte 
bancari del beneficiari. 

8.- Documentació a presentar 

- Formulari de sol·licitud que inclou la declaració responsable del 
sol·licitant conforme compleix tots els requisits per poder obtenir la 
condició de beneficiari/ària. 

9.- Obligacions dels beneficiaris 

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que s’estableixin per part 
de l’Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer 
que puguin dur a terme els òrgans de control competents, i aportar tota 
la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors. 

- Acreditar que es troba al corrent de les obligacions fiscals i tributàries 
amb l’Ajuntament, l’Agència Tributària i la Seguretat Social. 

- Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable i en aquestes condicions específiques. 
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10.- Protecció de dades 

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal seran 
tractades d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix 
la normativa sobre protecció de dades i el Registre d’Activitats de Tractament 
de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès. 

11.- Resolució, notificació i recursos 

El termini màxim per resoldre i notificar és de tres mesos comptats des de 
l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest 
termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’0entén 
desestimada per silenci administratiu. 

La resolució del procediment és definitiva i posa fi a la via administrativa, 
d’acord amb l’article 114.1.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Contra la mateixa es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, a comptar des 
de l’endemà a la data de recepció de la notificació de la resolució, davant de 
l’òrgan que l’ha emès. Transcorregut aquest termini únicament es pot 
interposar recurs contenciós administratiu, sens perjudici, en el seu cas, de la 
procedència del recurs extraordinari de revisió, d’acord amb el que disposa 
l’article 124 de la LPACAP. 

12.- Compatibilitats 

Les subvencions regulades en aquesta convocatòria són compatibles amb 
altres ajuts, subvencions, prestacions i ingressos per a la mateixa finalitat, 
procedents d’altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit 
local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.  

13.- Inadmissió i desistiment 

L’incompliment dels requisits no esmenables en aquesta convocatòria 
comporta la inadmissió de la sol·licitud. La manca de presentació de qualsevol 
dels documents exigits per aquesta convocatòria o la manca d’esmena dels 
requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, 
comporta el desistiment de la sol·licitud. 

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de 
subvenció abans de rebre la resolució d’atorgament, presentant un escrit de 
desistiment. 
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14.- Disposició final 

En tot allò no recollit en aquestes bases es regirà per la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que 
la desenvolupa. 

ANNEX SOL.LICITUD MODEL NORMALITZAT 

AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS 

Concessió d’ajuts extraordinaris en règim de concessió directa a les 
activitats de bar i restauració de Vilanova del Vallès. 

1.- Dades identificatives del/de la sol·licitant 

Raó social de l’establiment  
CIF/NIF: 
Nom i cognoms de la persona que presta l’activitat: 
NIF: 
Adreça: 
Telèfon: 
Població i CP: 
Adreça electrònica: 
Nom i cognoms representant legal (si s’escau) 
NIF: 
Adreça: 
Adreça electrònica 

2.- Dades identificatives del/de la representant legal (en el cas de persones 
jurídiques) 

Nom i cognoms: 
NIF: 
Adreça: 
Telèfon: 
Adreça electrònica: 

3.- Declaració jurada 



Ajuntament de Vilanova del Vallès

DECLARO, en el meu nom o de l’empresa que represento i sota la meva 
responsabilitat, el següent: (marqueu-hi una X) 

No incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la 
condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Tenir ubicat l’establiment al terme municipal de Vilanova del Vallès 

Que l’activitat que desenvolupo està emparada per llicència o 
autorització. 

Que l’activitat s’ha iniciat amb anterioritat al 14 de març de 2020, d’acord 
amb les dades fiscals i de Seguretat Social 

Estar al corrent de les obligacions fiscals, laborals i tributàries davant de 
l’Ajuntament, la Seguretat Social i l’Agència Tributària. 

No tenir en tràmit cap expedient disciplinari a l’Ajuntament de Vilanova 
del Vallès, en relació a l’activitat per la que es demana la subvenció 

Estar en situació d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de 
la Seguretat Social, en cas que la persona beneficiària sigui persona física. 

Que els m2 afectats directament per l’activitat són __________ 

Important: els sol·licitants s’obliguen a facilitar quanta informació els sigui 
requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que 
han motivat el seu atorgament. 
L’Ajuntament verificarà els m2 segons les dades de la fitxa cadastral. 

4.- Sol·licitud 

Per tot això, 

SOL·LICITO: 

Que sigui admesa aquesta sol·licitud per a l’atorgament del corresponent 
ajut, d’acord amb les bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts 
extraordinaris als establiments de bar i restauració de Vilanova del Vallès, 
i acompanyant la documentació que es relaciona: 

PER A LES PERSONES FÍSIQUES, relació de documentació que s’adjunta 
a la sol·licitud (marqueu-hi una X) 
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Còpia del document d’identificació fiscal (NIF/CIF/NIE) de la persona 
sol·licitant. 

En cas que el sol·licitant no sigui propietari del local, haurà d’aportar 
contracte de lloguer. 

PER A LES PERSONES JURÍDIQUES, relació de documentació que 
s’adjunta a la sol·licitud (marqueu-hi una X) 

         DNI de la persona que presenta la sol·licitud 

Acreditació de poders 

NIF de la persona jurídica 

Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica inscrits en el 
Registre corresponent 

En cas que el sol·licitant no sigui propietari del local, haurà d’aportar 
contracte de lloguer. 

5.- Autorització 

La persona sol.licitant autorització a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès a 
sol·licitar de l’Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social 
les dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries i de 
seguretat social per comprovar el compliment dels requisits establerts en la 
convocatòria dels presents ajuts. 

Aquesta autorització s’atorga exclusivament per al procediment esmentat 
anteriorment. 

6.- Dades bancàries 

Sota la meva responsabilitat declaro que el titular de les dades bancàries que hi 
ha a continuació correspon al sol·licitant. 

Raó Social/Nom i cognoms: 

Codi compte:  IBAN  codi   Oficina DC Número compte 
Entitat 
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El sol·licitant/El representant legal, 

Nom i cognoms: 

Vilanova del Vallès,      d’abril de 2021 

Contra les presents bases, que esgoten la via administrativa, es podrà 
interposar pels interessats recurs de reposició en el termini d’un mes davant la 
Junta de Govern Local, previ al contenciós administratiu, que podrà interposar-
se en el termini de dos mesos davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci en el BOP de 
Barcelona. 


