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https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacioLes
Bases
Generals
es
podran
consultar
en
administrativa/subvencions, i es podrà examinar l’expedient de referència, que estarà a disposició dels interessats
en el departament jurídic de la Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, Plaça Sant
Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4, i s’hi podran formular les al·legacions que s’estimin oportunes que es podran
presentar en el registre general d’aquest Ajuntament o a qualsevol altra oficina de registre prevista a l’article 16 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

BASES REGULADORES PARTICULARS I CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PEL
MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT QUE ATORGA L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A
EMPRESES DEL SECTORS DE TURISME I OCI.
Primera.- Objecte
L’objecte de les presents Bases és la regulació de la concessió de subvencions a aquelles persones jurídiques que
desenvolupen la seva activitat en el sector turístic i l’oci a la ciutat de Barcelona que, atès l’impacte que ha tingut la
crisi sanitària provocada per la COVID-19, ha comportat una davallada de l’economia del visitant i han vist molt
afectada la seva activitat.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-10
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APROVAR inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria del 2021 de l'Ajuntament de Barcelona per a
l'atorgament de subvencions a empreses dels sectors del turisme i oci, incorporades a l'Annex d'aquest acord.
ORDENAR la publicació de les esmentades Bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, així com la inserció d'una referència d'aquest anunci en la Gaseta
Municipal. SOTMETRE les Bases a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva
publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 79/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 i 33 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de3
d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. APROVAR definitivament
aquestes Bases i la convocatòria sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions durant el període d'informació
pública que facin necessària la seva modificació. OBRIR el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de
l'aprovació definitiva de les bases reguladores, per la presentació de sol·licituds en les condicions previstes a les
bases. AUTORITZAR la despesa per un import de 2.500.000,00 euros amb càrrec a la partida
D/0700/48909/43215 del pressupost de l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Barcelona.

Data 25-6-2021

En compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de l’article 43 i 45
de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de les
Bases particulars i convocatòria per a l’atorgament de subvencions pel manteniment de l’activitat que atorga
l’Ajuntament de Barcelona a empreses dels sectors de Turisme i Oci, ES FA PÚBLIC el contingut del text íntegre
de l'Acord de la Comissió de Govern celebrada en sessió el 17 de Juny de 2021:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Havent detectat, que en l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 22 de juny
de 2021, hi ha un error en les taules transcrites a les bases cinquena i setena de les bases generals, en el
sentit que no apareix tota la informació per haver quedat retallada alhora d’enquadrar-la dins de les taules,
i per una qüestió de seguretat jurídica, es publica de nou l’anunci amb l’esmena efectuada, motiu pel qual
s’entendrà que el període d’exposició pública s’iniciarà a partir de l´endemà de la publicació d’aquesta
esmena.

A

ANUNCI

B

Segona.- Finalitat
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Atès l’impacte que ha tingut la crisi provocada per la COVID-19 i les mesures governatives adoptades, aquesta
convocatòria subvenciona les despeses de manteniment de l’activitat empresarial en el període que, per aplicació
de les normatives sanitàries o per manca d’ocupació turística, els ingressos per l’activitat són molt baixos o
inexistents.

Constitueix el règim jurídic aplicable:
-

Aquestes bases i convocatòria.

-

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol.
Normativa general reguladora de les subvencions municipals (NGRS), aprovada pel Plenari del Consell Municipal
de l’Ajuntament de Barcelona, en data 17 de desembre de 2010 (BOPB, 4 de gener de 2011).
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.
La Llei 1/2006 que regula el Règim especial del municipi de Barcelona.
El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003.
La Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el
Reglament europeu vigent en la matèria.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 17/2015, del 21 de juliol, de igualtat efectiva entre dones i homes.

-

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement
revocables i reduïbles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents bases
reguladores, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a
precedent.
L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès general i tenen caràcter no
devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos en la Normativa Reguladora de
Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.
D’acord amb l’article 5.3 de la normativa de subvencions la publicitat de les bases particulars s’efectuarà mitjançant
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Una referencia d’aquest anunci s’inserirà en la Gaseta municipal.
Correspon a l’Ajuntament la resolució de dubtes interpretatius relatius a les previsions d’aquestes Bases i
convocatòria i a la gestió d’aquest programa de subvencions.
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-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tercera.- Règim Jurídic

Data 25-6-2021
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Es consideren despeses de manteniment de l’activitat empresarial: els consums (aigua, gas, electricitat, telefonia),
lloguers, manteniment d’instal·lacions, gestió administrativa, assegurances, personal i despeses fiscals; dutes a
terme des de 15 de març de 2020 fins la data de la convocatòria.

https://bop.diba.cat

L’economia del visitant, que a Barcelona suposava abans de la crisi un 14% del PIB de la ciutat, ha sofert una forta
davallada des de l’inici de la pandèmia, amb una afectació molt important en l’ocupació. Mantenir aquesta activitat
empresarial oberta i els establiments i materials en condicions, amb uns ingressos mínims, ha suposat a les
empreses unes despeses que suposen un esforç extraordinari.

Pàg. 2-10

La conjuntura causada per la pandèmia per la COVID-19 ha generat una situació excepcional en el sector turístic i
de l’oci, provocada d’una banda per les restriccions d’obertura i activitat i d’altra, de forma important en aquest cas,
per les limitacions al moviment de persones i visitants.

A

L’Ajuntament de Barcelona impulsa els ajuts extraordinaris pel sector del turisme i l’oci, amb la finalitat de contribuir
a pal·liar les despeses pel manteniment de l’activitat que les empreses han hagut de realitzar en moments de forta
afectació negativa per l’activitat empresarial d’aquesta àmbits.
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Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.
L’atorgament de la subvenció no podrà donar com a resultat que el beneficiari de la subvenció esmentada pugui
oferir preus per sota dels considerats de mercat o que signifiquin una alteració de les condicions de lliure
competència.
Cinquena.- Destinataris

Servei d’allotjament en hostals i pensions

683

Servei d’allotjament en fondes i cases de hostes

684

Servei d’allotjament en hotels-apartaments

685

Allotjaments turístics extra hotelers

686

Explotació apartaments privats

755

Agències de viatge

9651

Espectacles en sales i locals

9652

Espectacles a l’aire lliure

9653

Espectacles fora d’establiments permanents

9654

Empreses d’espectacles

9691

Sales de ball i discoteques

9892

Serveis d’organització de congressos, assemblees i similars

Estan excloses d’aquesta subvenció els ens, organismes i entitats del sector públic indicades en l’article 3 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.
Sisena.- Condicions i requisits
Els/les entitats sol·licitants han de complir els següents requisits:


Estar legalment constituïdes i actives, disposant de personalitat jurídica i capacitat d’obrar, i que la persona que
presenti la sol·licitud i documentació annexa, ostenti la representació legal de l’entitat.



Estar donats d’alta a l’IAE en algun dels epígrafs específics assenyalats en la clàusula Cinquena en el moment de
la sol·licitud.
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Servei d’allotjament en hotels

682

B

681

Data 25-6-2021

Poden ser beneficiaris de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques que
desenvolupin la seva activitat a la ciutat de Barcelona dins del sector del turisme i oci dels següents àmbits
d’activitat (segons la classificació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’ara endavant “IAE”):

Pàg. 3-10

Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma dels imports, amb
qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, nacionals i internacionals, incloent-hi
les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
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Quarta. – Compatibilitats

https://bop.diba.cat

A

Aquest procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva
de l’article 5.2.b) de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals fins exhaurir el crèdit
pressupostari.



Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i
l'Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), així com també amb la Seguretat Social (TGSS), l’Institut
Municipal d’Hisenda (IMH) i la resta d'Administracions.



No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver
exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de
dones i homes.



No trobar-se en cap de les situacions previstes en l’article 13 de la LGS que assenyala que no podran obtenir la
condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta Llei les persones o entitats
en qui concorri alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció ho exceptuï la
normativa reguladora:

a)

Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions
o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i
exaccions il·legals o delictes urbanístics.
Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment,
trobar-se declarats en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció
judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el
període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol
contracte celebrat amb l'Administració.
Estar sotmesa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la
representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març,
reguladora de l'exercici de l'alt càrrec 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 tractar-se de qualsevol dels càrrecs
electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts
en la mateixa o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
No trobar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament.
Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
No trobar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin.
Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions d'acord
amb aquesta o altres lleis que així ho estableixin.
No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a l'article 11.3, paràgraf segon quan
concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
Les prohibicions d'obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses de les quals, per raó de les persones
que les regeixen o d'altres circumstàncies, es pot presumir que són continuació o que deriven, per transformació,
fusió o successió, d'altres empreses en les que havien concorregut.

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta
Llei les associacions incurses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora de el Dret d'Associació.
Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte de les quals
s'hagués suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en
aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució judicial ferma en
virtut de la qual pugui practicar la inscripció en el corresponent registre.
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Trobar-se al corrent de les obligacions de justificació en el termini previst de qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

Pàg. 4-10
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Haver realitzat, des del 15 març del 2020 fins al moment de la convocatòria, despeses pel manteniment de
l’activitat empresarial com: consums (aigua, gas, electricitat, telefonia), lloguers, manteniment d’instal·lacions,
gestió administrativa, assegurances, personal i despeses fiscals, per un import superior al doble de l’ajut establert.

Data 25-6-2021



Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Haver mantingut activitat empresarial durant l’any 2020 amb el corresponent pagament de l’IAE, i continuar amb
l’activitat al 2021, segons s’informarà a la corresponent declaració responsable.

B
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Tenint en compte l’import de la subvenció que es pot obtenir segons aquest barem, s’hauran de presentar
justificants de despesa com a mínim pel doble de la quantia que es sol·liciti.
Aquests justificants o comprovants de despesa hauran de tenir data posterior a la declaració de l’estat d’alarma
(Real Decret 463/2020, de 14 de març), o sigui posteriors al 15 de març i fins la data d’aquesta convocatòria.
Per calcular l’import de les despeses justificades no es tindrà en compte l’IVA.
L’atorgament de la subvenció resta condicionat a l’existència de crèdit adequat, suficient i disponible al pressupost
de l’exercici de la convocatòria.
Vuitena.- Procediment de concessió
Presentació de sol·licitud
El/la sol·licitant haurà de presentar model de sol·licitud normalitzat, que es podrà descarregar de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Barcelona a l’adreça:
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
La forma de presentació per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, serà obligatòriament a través del registre electrònic de
l’Ajuntament http://www.bcn.cat/tramits seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits, fent constar
una adreça de correu electrònic de contacte.
El termini de presentació de la sol·licitud serà de dos (2) mesos, i s’iniciarà el dia següent de la finalització del
termini d’exposició pública de les bases, restant supeditat l’inici de la presentació de les sol·licituds a l’aprovació
definitiva d’aquestes bases.
El criteri per determinar l'atorgament de la subvenció serà l'ordre cronològic de presentació de sol·licituds, fins
esgotar la partida pressupostària.
Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.
En cas que es rebin sol·licituds duplicades es valorarà únicament la que tingui la darrera data de registre dins del
termini de presentació.

https://bop.diba.cat

El fet de presentar la sol·licitud implica l’acceptació implícita d’aquestes bases i dels requisits de la convocatòria,
incloent expressament el sistema de comunicació telemàtica prevista en la mateixa.

B

1.

Pàg. 5-10

1.000 euros
2.000 euros
3.000 euros
5.000 euros
8.000 euros

CVE 202110088503

Fins a 2.000 euros
De 2.001 a 5.000 euros
De 5.001 a 10.000 euros
De 10.001 a 20.000 euros
Més de 20.000 euros

Import subvenció

Data 25-6-2021

Liquidació IAE

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L'import de la subvenció a atorgar es calcularà a través d’un barem en funció de la darrera liquidació de l’IAE del
2020, de l’activitat o suma de les liquidacions d’IAES de les activitats d’una mateixa persona jurídica, si és el cas.

A

Setena.- Quantia de la subvenció

Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.
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També inclou sol·licitud de que el pagament de la subvenció es faci al número de compte designat i informat al
tràmit de registre.
La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament de Barcelona per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades declarades.
Així mateix la presentació de la declaració responsable autoritza a l’Ajuntament a comprovar que la llicència
d’activitats sigui vigent així com les dades fiscals, i no es trobi incursa en cap expedient d’inspecció en tramitació.

b)

Comprovants de despeses i pagaments que han de correspondre a algun/s dels següents conceptes:

-

Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.
Subministraments: aigua, electricitat, gas
Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria, internet.
Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d'oficina.
Assegurances.
Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de l'activitat.
Despeses de manteniment d’instal·lacions
Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al
desenvolupament de l'activitat/projecte
Despeses de personal i de gestió administrativa.
Despeses necessàries per la implementació de mesures de seguretat sanitària amb motiu del Covid’19

-

Data 25-6-2021

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud
de subvenció podran deixar sense efecte aquest tràmit i, en conseqüència, comportar la inadmissió de la sol·licitud
de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la mateixa, si es coneixen amb posterioritat a la
concessió.

Les despeses i pagaments associats als conceptes subvencionables, es justificaran mitjançant comprovants de
pagament acreditats per una entitat financera o mitjançant els corresponents rebuts i factures, que hauran de
presentar-se per un import no inferior al doble de la quantitat de l’ajut sol·licitat.
Seran elegibles les despeses efectuades entre el 15 de març de 2020 i la data de publicació d’aquesta
convocatòria (ambdues incloses).
És necessari indicar els conceptes de despeses i pagaments justificats així com l’import total, excloent-hi l’IVA.
c)

Pàg. 6-10

Instància de sol·licitud de subvenció degudament complimentada i signada, que inclou la “Declaració
responsable” sobre el compliment, entre altres, dels requisits d’estar al corrent de pagament amb les
administracions públiques i la seva conformitat expressa a la tramitació del Programa de subvencions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a)

CVE 202110088503

Els sol·licitants han de respectar estrictament el formulari de sol·licitud que troben en el tràmit d’aquesta
convocatòria adjuntant la documentació que s’indica en aquest apartat seguint les instruccions proporcionades.

https://bop.diba.cat

A

Documentació necessària que s'haurà d'adjuntar en el moment de la sol·licitud

Certificat de situació censal: Per acreditar que la persona jurídica sol·licitant està donada d’alta i amb activitat en
un o varis dels epígrafs d’IAE indicats a la clàusula Cinquena.
El certificat haurà de tenir una data d’emissió no superior a dos (2) mesos d’anterioritat respecte de la data d’inici
del termini de presentació de sol·licituds. Als efectes informatius, a continuació s’hi indica un enllaç de l’Agència
Tributària que permet descarregar el certificat de situació censal.
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https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G313.shtml
Representació: Escriptura que acrediti la representació de l’entitat sol·licitant (per exemple poders, nomenament
d’administrador) amb facultats suficients per sol·licitar subvencions, i NIF de la persona representant.

Serà motiu de no admissió a tràmit d’una sol·licitud, la presentació de la instància de sol·licitud de subvenció fora
de termini, o sense les dades suficients per identificar el/la sol·licitant.
Aquelles sol·licituds que no esmenin els defectes seran inadmeses.
Les notificacions i requeriments que s’efectuïn en el marc del procediment s’hauran d’ajustar a les previsions dels
articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (PACAP).
Novena.- Resolució de les sol·licituds d’atorgament i/o denegació
Les sol·licituds presentades es tractaran d’acord amb els requisits establerts en les Bases reguladores i la
resolució corresponent s’emetrà en el termini màxim de tres (3) mesos a comptar des de la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds.
Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la
sol·licitud d'atorgament de l'ajut.
Tractant-se d’un procediment de concurrència no competitiva i de conformitat amb el que es preveu a l’article 24.4
de la Llei General de Subvencions, com que no figuren en el procediment ni són tinguts en compte altres fets ni
altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats, una vegada finalitzat el termini de presentació de la
documentació acreditativa requerida i examinades les al·legacions presentades pels/les interessats/des, es
procedirà a dictar la resolució definitiva.
L’òrgan competent per a l’aprovació de les resolucions d’inadmissió, així com per a l’atorgament i denegació
definitiva de les subvencions, correspon al Regidor de Turisme i Indústries Creatives que actua en nom de
l’Ajuntament de Barcelona, a proposta de l’òrgan instructor.
L’òrgan instructor d’aquest procediment de subvencions serà el Director de Turisme, Esdeveniments i Indústries
Creatives de l’Ajuntament de Barcelona.

Pàg. 7-10

Un cop presentades les sol·licituds junt amb la corresponent documentació justificativa, es comprovarà que
s’ajusten als requisits indicats. En el cas que l’interessat/ada no hagi presentat els documents com s’indica en
aquesta convocatòria, es podrà requerir, mitjançant correu electrònic, per tal que esmeni el defecte o adjunti els
documents preceptius (d’acord amb el que preveu l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, per la qual s’aprova el règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú), en un termini de 10 dies hàbils amb indicació que, si no es fa, es
considerarà que desisteix de la seva petició.

CVE 202110088503

Admissió de les sol·licituds:

Les resolucions seran notificades a les persones sol·licitants mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) per raons d’economia procedimental derivades de la previsió d’un volum important
de sol·licituds per al Programa. Addicionalment i amb caràcter potestatiu, es podran realitzar notificacions
individuals.

B

3)

Data 25-6-2021

Caldrà disposar del corresponent certificat digital.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La documentació de sol·licitud, conjuntament amb la documentació necessària, es presentarà a través del registre
electrònic de l’Ajuntament de Barcelona seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

https://bop.diba.cat

A

d)
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La manca de resolució dins d’aquest termini legitima les persones interessades per entendre com a desestimades,
per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvencions.

https://bop.diba.cat

Un cop publicades al BOPB seran publicades en el tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de
Barcelona.

A

La publicació en el BOPB de les resolucions definitives posarà fi a la via administrativa, contra la qual els
interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs
contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Es fixa la quantia màxima addicional de 500.000 euros d’aplicació a la concessió de subvencions que, d’acord amb
el què preveu l’article 58.2.a) apartat 4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, podrà aplicar-se a la concessió d’aquestes
subvencions sense necessitat de nova convocatòria, per haver-se incrementat l’import del crèdit pressupostari
disponible com a conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit.
Aquesta ampliació restarà condicionada en tot cas a la necessària declaració de disponibilitat del crèdit com a
conseqüència de les circumstàncies assenyalades i, en el seu cas, prèvia aprovació de la modificació
pressupostària que sigui procedent, en moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions a
atorgar amb l’ampliació.
Dotzena.- L’anul·lació i el reintegrament
D’acord a la normativa relativa al reintegrament en la Llei General de Subvencions, article 137 i següents, així com
el que disposa el seu reglament i la Normativa General Reguladora de Subvencions; sense perjudici de l’exigència
de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament procedirà a l’anul·lació total o parcial de la subvenció
proposada o atorgada en els casos d’incompliment següents:
-

De la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.
De les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.
De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents.
La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l’òrgan
municipal tutor de la subvenció.
Les establertes a la normativa d’aplicació.
El beneficiari podrà renunciar voluntàriament a la subvenció, reintegrant el seu import si ja l’hagués percebut, en
les condicions que s’estableixen a la Normativa General Reguladora de Subvencions.
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La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec del Fons CECORE a la
partida pressupostària corresponent a aquest Programa 0700/48909/43215. del pressupost municipal vigent per a
l’any 2021. L’ import màxim destinat és de 2,500.000 euros. L’Ajuntament de Barcelona concedirà les subvencions
per ordre de sol·licitud fins que s’esgoti la partida pressupostària prevista.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Onzena.- Crèdit pressupostari

B

El pagament de la subvenció es realitzarà en un únic pagament a partir de la publicació de la resolució de
l’atorgament definitiu, mitjançant transferència bancària al compte de la persona jurídica indicada pel sol·licitant i
sota la seva responsabilitat, segons el nou procediment de designació electrònica del compte bancari, especificat
en el Decret d’Alcaldia S1/D/2020-999, de 17 de novembre, del protocol del registre de dades bancàries dels
creditors de l’ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/compte-bancari-creditors

Pàg. 8-10

Desena.- Pagament
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-

Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que, sobre
infraccions administratives en la matèria, estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions i la Llei
General Pressupostària.
L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades
de les actuacions a què quedin obligades les persones destinatàries de les subvencions atorgades.

https://bop.diba.cat

Catorzena.- Publicitat
L’Ajuntament de Barcelona publicarà les Bases i la convocatòria i les resolucions de les subvencions atorgades en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d’Edictes i una referència a la Gaseta municipal. També ho
podrà fer a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona, i en altres mitjans que es consideri oportú.
Quinzena.- La convocatòria
El termini de presentació de la sol·licitud serà de dos (2) mesos, i s’iniciarà el dia següent de la finalització del
termini d’exposició pública de les bases, restant supeditat l’inici de la presentació de les sol·licituds a l’aprovació
definitiva d’aquestes bases. Per aquest motiu, s’indicarà a través del web de l’Ajuntament de Barcelona, en
l’apartat de subvencions, el termini d’inici de la convocatòria als afectes de poder començar a presentar les
sol·licituds.
Setzena.- Protecció de dades de caràcter personal
Les persones sol·licitants i beneficiàries de les subvencions objecte de les presents Bases Reguladores han de
complir amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent i, per tant, han d’adoptar i implementar les mesures
organitzatives i tècniques necessàries per a preservar la seguretat de les dades objecte de tractament.
L'Ajuntament de Barcelona, amb domicili a Plaça de Sant Jaume, 1, 08002 - Barcelona, és l'entitat responsable del
tractament de les seves dades personals.
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-

Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que li siguin requerides per l’Administració municipal.
Disposar de la documentació comptable que puguin exigir els òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les
facultats d’inspecció i control.
La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades per a la seva
aprovació.
L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions
derivades del dret comunitari europeu.
Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament i d’altres administracions o ens públics o privats en els darrers
dotze mesos, amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari.
Així com les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

B

-

Pàg. 9-10

Una vegada atorgades les subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries perceptores de les
subvencions les següents:

CVE 202110088503

Tretzena.- Les obligacions del beneficiari

Data 25-6-2021

L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats
atorgades en relació amb les seves finalitats. El/la beneficiari/a de la subvenció haurà de donar lliure accés a la
comptabilitat de l’entitat (llibres i registres comptables).

A

Per fer efectiu l’import total o parcial de la subvenció a retornar, a la qual s’afegiran els interessos de demora
corresponents, es podrà procedir per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera
voluntària.

Es pot accedir a la informació del programa en la web de l’Ajuntament de Barcelonahttps://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
i el web Barcelona Mai S’atura: https:www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca
Les consultes relatives al programa es podran fer arribar a Barcelona Activa a través de la bústia de correu
electrònic: turismeioci@bcn.cat
ANNEXOS
Annex 1: Model de sol·licitud que inclou declaració responsable

CVE 202110088503



https://bop.diba.cat

Dissetena.- Consultes

Pàg. 10-10

Les dades de caràcter personal que les persones sol·licitants i beneficiàries facilitin a l’Ajuntament de Barcelona en
el marc de les presents Bases Reguladores seran incorporades en un fitxer titularitat de l’Ajuntament Barcelona
amb la finalitat de gestionar la adjudicació de les subvencions previstes en les presents Bases Reguladores. Si es
considera que el tractament de les dades personals vulnera la normativa o els drets les persones interessades,
aquestes podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment
presentant una reclamació davant el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Sant Jaume 1, 08002 Barcelona,
indicant clarament en l’assumpte “Exercici de Drets LOPD Tercers”.

A
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Data 25-6-2021

Barcelona, a 22 de Juny de 2021

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Maria Eugenia Riera Paino
Secretària delegada
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