AJUNTAMENT DEL MORELL
ANUNCI

Vista la resolució d'Alcaldia núm. 413/2020 de data 30 de juny de 2020 per la qual es
convoca la subvenció destinada a comerços, petites i mitjanes empreses i autònoms del
municipi del Morell afectats per la crisis del COVID-19.
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text
complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) i a la pàgina web de l'Ajuntament
del Morell.
El codi d'identificació que hagi assignat la BDNS a la convocatòria és: ...
Primer. Beneficiaris.
Podran acollir-se a les subvencions d'aquesta convocatòria els comerços, petites i
mitjanes empreses, i autònoms que tingui l’activitat empresarial al municipi del Morell,
que acreditin un mínim de tres mesos d’activitat, i que s’hagin vist obligats a tancar els
seus establiments o hagin patit una reducció involuntària de la seva facturació
d’almenys el 50%, com a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma i les seves respectives pròrrogues per a la
gestió de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret
465/2020 i normes concordants.
Segon. Objecte
La subvenció té per objecte donar suport a comerços, petites i mitjanes empreses i
autònoms del municipi del Morell afectats per la crisis del COVID-19.
Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en
l'Ordenança específica per a la concessió de subvencions a comerços, petites i mitjanes
empreses i autònoms del municipi del Morell afectats per la crisis del COVID-19,
aprovada pel Ple del l’ajuntament del Morell en data 14 de maig de 2020, i publicada en
el Butlletí Oficial de la Província de data 20 de maig de 2020.
Quart. Quantia de l'ajuda.
Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció són els següents:
15/430/48036 - SUBVENCIÓ COMERCIANTS COVID-19, i la quantia total màxima de
les subvencions convocades és de 25.000 €.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex de la convocatòria.
Es dirigiran a l'Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre
d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, en el termini de 20 dies naturals des de la publicació de l'extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, tal com es recull l'article
6.2 del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades
Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Sisè. Altres dades.
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és la Unitat de Serveis
Econòmics de l’Ajuntament del Morell.
L'òrgan competent per resoldre serà l’Alcalde; en virtut de l'article 10.4 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que indica que la competència
per concedir subvencions en les corporacions locals correspon als òrgans que tinguin
atribuïdes tals funcions en la legislació de règim local.
Hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud els documents següents:


Formulari de sol·licitud.



Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant. En cas de ser persona jurídica fotocòpia
del CIF de l’empresa. En el supòsit que el sol·licitant actuï com a representant,
haurà d’aportar el document que acrediti l’apoderament corresponent.



Model normalitzat de declaració responsable en el qual es farà constar que ha
hagut de suspendre l’activitat econòmica o hagin patit una reducció de la
seva facturació durant el mes següent a la declaració de l’estat d’alarma
d’almenys el 50% amb relació a la mitja efectuada en el semestre natural
anterior a la declaració de l’estat d’alarma, i tot com a conseqüència de l’afectació
de la pandèmia del COVID-19.
En els supòsits que els beneficiaris no s’hagin vist afectats pel tancament de la
seva activitat, però hagin patit una reducció de la seva facturació d’almenys el
50% en relació a la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la
declaració de l’estat d’alarma, s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació de la
informació comptable que ho justifiqui des dels sis mesos previs a la declaració
de l’estat d’alarma fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. És
per això que haurà de presentar:


Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes.



Còpia del llibre diari d’ingressos i despeses.



Còpia del registre de vendes i ingressos



Còpia del llibre de compres i despeses.

Quan el sol·licitant no estigui obligat a portar aquest llibre que acrediten el seu
volum d’activitat, haurà d’acreditar la reducció de menys el 50% exigit per
qualsevol mitjà de prova admès en dret.


Model normalitzat de declaració responsable en el qual es farà constar que no
ha rebut cap altre subvenció ni ajuda per la despesa que justifica, o que si n’ha
rebut alguna junt amb la de l’ajuntament no supera la despesa justificada.



Justificant de titularitat del compte bancari on s’haurà de fer l’ingrés de l’ajut.



Model normalitzat de declaració responsable en el qual es farà constar el
compliment dels requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.



Model normalitzat de declaració responsable en el qual es farà constar que es
troba al corrent de pagament amb la hisenda municipal, amb les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. Pel que fa als organismes de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i l’Institut Nacional de Seguretat Social,
s’habilita de forma expressa a l’ajuntament del Morell per poder realitzar les
corresponents consultes i comprovacions de deutes en el servei de consulta online d’aquests organismes.

Eloi Calbet Ferran
Alcalde

