virtut de la convocatòria per a l’exercici 2020 aprovada per resolució d’Alcaldia de 07/10/2020 (Bases
Específiques publicades BOPB 03/08/2020), del concurs públic per a la concessió de subvencions, per
concurrència no competitiva, per autònoms i micro-pimes amb seu social al municipi de Badalona,
afectats pel COVID19

D’acord amb allò previst als 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 resolució per la què s’amplia el termini per participar en la
convocatòria de subvencions mitjançant el procediment de concurrència no competitiva destinades a
autònoms i micro-pimes afectats per la COVID19 de Badalona. El text complert de la qual es pot
consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

A
https://bop.diba.cat

Extracte de la resolució de l’Alcalde núm. 2020008807 de 14 de desembre de 2020 per la qual
s’aprova l'ampliació fins al 28/02/2021 del termini de presentació de sol·licitud d’ajuts econòmics en
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Procediment:
Interessat/da:
Representant:

2020/00039250M
2020/00029566G
S. Jurídic i Administració General Alcaldia
Aprovar l'ampliació fins al 28/02/2021 del termini de presentació de sol·licitud
d’ajuts econòmics en virtut de la convocatòria per a l’exercici 2020 aprovada per
resolució d’Alcaldia de 07/10/2020 (Bases Específiques publicades BOPB
03/08/2020), del concurs públic per a la concessió de subvencions, per
concurrència no competitiva, per autònoms i micro-pimes amb seu social al
municipi de Badalona, afectats pel COVID19.
Bases reguladores

CVE 2020038617

Expedient:
Ref. Addic.:
UO Responsable:
Assumpte:

Segon. Beneficiaris
Són beneficiaris d’aquests ajuts els autònoms i micro-pimes amb seu social al municipi de Badalona
que que han patit de forma significativa l’impacte de les mesures que s’han establert fruit de la crisi
sanitària generada per la COVID19 i que compleixin els requisits establerts per la legislació vigent així
com allò establert al punt 3r de les Bases de la Convocatòria.
Tercer. Bases reguladores.
Les Bases específiques reguladores de la present convocatòria de subvencions per concurrència no
competitiva es van publicar íntegrament en el BOPB el 3 d’agost de 2020.
Quart. Quantia.
L’import total de la convocatòria és de 957.674,79 euros i anirà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 30568138/4330/47900 amb número de RC 12020000048518 del vigent pressupost
municipal de despeses.

Data 22-12-2020

l'ampliació fins al 28/02/2021 del termini de presentació de sol·licitud d’ajuts econòmics en virtut de la
convocatòria per a l’exercici 2020 aprovada per resolució d’Alcaldia de 07/10/2020 (Bases Específiques
publicades BOPB 03/08/2020), del concurs públic per a la concessió de subvencions, per concurrència no
competitiva, per autònoms i micro-pimes amb seu social al municipi de Badalona, afectats pel COVID19

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’objecte d’aquesta resolució de l’Alcalde núm. 2020008807 de 14 de desembre de 2020 és aprovar

Cinquè. Presentació de sol·licituds.

B

Còpia electrònica de document - CSV: 13104164772654631330 .

Primer. Objecte

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el
CSV: 13104164772654631330 en https://seu.badalona.cat/validacio
Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Plaça La Vila, 1 - 08911

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds i documentació s’inicia l’endemà de la publicació d’aquest
anunci mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) al BOPB, i finalitza el 28 de
febrer de 2021 o quan s’exhaureixi el crèdit disponible.
Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.

https://bop.diba.cat

L’esmentada sol·licitud s’haurà d’ajustar a allò previst a les Bases específiques de la convocatòria i
anirà acompanyada de la documentació requerida al punt 8è de les esmentades Bases.

A

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant el model normalitzat disponible a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Badalona per qualsevol de les formes previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú i de les administracions públiques (www.badalona.cat).

L’Ajuntament aportarà un 50% de les despeses acreditades un màxim de 350 euros per ajut concedit.
Novè. Justificació de les subvencions
La justificació econòmica de la subvenció sol·licitada es presentarà, de conformitat amb el que
s’especifica al punt 8è de les Bases que regeixen aquesta convocatòria, juntament amb la sol·licitud
normalitzada i la resta de documentació especificada als annexos de les esmentades Bases
reguladores de la convocatòria.
A aquests efectes, la documentació que cal incorporar a la sol·licitud, pel que fa a la justificació, serà
la que consisteixi en factures o altres documents amb valor probatori al tràfic mercantil que acreditin la
despesa subvencionable en el període entre el 14 de març i el 14 de setembre de 2020.
Badalona, a la data de la signatura electrònica

CVE 2020038617

Remedios Hijano Cruzado, secretària accidental (Resolució 20/06/19) 18/12/2020

B

Còpia electrònica de document - CSV: 13104164772654631330 .

El criteri per determinar l’ordre d’accés a l’ajut econòmic serà l’ordre de presentació de les sol·licituds
en el Registre corresponent i fins a l’esgotament de la partida pressupostària assignada al Programa,
un cop examinades les despeses subvencionables determinades en les Bases reguladores i
acreditades les despeses pels sol·licitants d’acord amb els criteris fixats a les esmentades Bases.

Data 22-12-2020

Vuitè. Criteris de concessió

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es consideraran despeses subvencionables aquelles que els sol·licitants hagin hagut d’assumir
durant el període comprès entre la declaració de l’Estat d’Alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de
març fins a 14 de setembre d’acord amb les indicacions i limitacions establertes en el punt 6è de les
Bases específiques.
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Setè. Despeses subvencionables

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el
CSV: 13104164772654631330 en https://seu.badalona.cat/validacio
Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Plaça La Vila, 1 - 08911
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