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Ajuntament de Mataró 
 
 
 

Ajuntament de Mataró 
 

ANUNCI 

 
 
El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió de data 3 de setembre de 20
d’aprovar inicialment les bases 
microempreses destinats al pagament d’interessos derivats  de les operacions de crèdit 
associades a l’impacte econòmic de la Covid19,

 

“BASES REGULADORES D’AJUTS A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES DESTINATS AL 
PAGAMENT  D’ INTERESSOS DERIVATS DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT 
SUBSCRITES AMB MOTIU DE L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA COVID

 

1.-Introducció 

La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró té com a finalitat, entre d’altres, 

fomentar una economia pro

promocionar la indústria i l'emprenedoria; promocionar i consolidar l’economia social i solidària i 

fer de Mataró una ciutat més atractiva per a les inversions.

Actualment l’extraordinària situació generada per l’evolució del coronavirus COVID19 ha 

conduït a que diferents administracions hagin adoptat mesures imprescindibles pel control de la 

pandèmia. Entre elles, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret 46

març per el que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 

ocasionada pel COVID19.

Moltes d’aquestes mesures han buscat protegir la salut i garantir la seguretat dels ciutadans, 

però inexorablement, també 

parcial de l’activitat econòmica sense precedents, posant als autònoms i empreses en 

condicions molt diferents de les condicions del mercat en les que habitualment operen.

Un dels efectes més imme

liquiditat, afectant seriosament la seva situació econòmica a curt i mitjà termini, però també 

aquesta falta de liquiditat pot tenir efectes més a llarg termini al posar en perill la seva sol

i supervivència, pel que es considera imprescindible adoptar mesures de caràcter econòmic 

que permetin a les unitats productives de Mataró contrarestar l’impacte de la situació generada 

pel COVID19, així com preservar, en la mesura que sigui possibl

competitivitat empresarial.

 

2. Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts a autònoms i a 

microempreses de Mataró, afectats en la seva activitat pel COVID19, i que hagin subscrit 

operacions de préstec amb entitats de crèdit, a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 

El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió de data 3 de setembre de 20
les bases reguladores per a la concessió 

microempreses destinats al pagament d’interessos derivats  de les operacions de crèdit 
associades a l’impacte econòmic de la Covid19, que es detallen a continuació:

“BASES REGULADORES D’AJUTS A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES DESTINATS AL 
PAGAMENT  D’ INTERESSOS DERIVATS DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT 
SUBSCRITES AMB MOTIU DE L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA COVID-

La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró té com a finalitat, entre d’altres, 

fomentar una economia productiva que generi llocs de treball estables i de qualitat a la ciutat, 

promocionar la indústria i l'emprenedoria; promocionar i consolidar l’economia social i solidària i 

fer de Mataró una ciutat més atractiva per a les inversions. 

Actualment l’extraordinària situació generada per l’evolució del coronavirus COVID19 ha 

conduït a que diferents administracions hagin adoptat mesures imprescindibles pel control de la 

pandèmia. Entre elles, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret 46

març per el que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 

ocasionada pel COVID19. 

Moltes d’aquestes mesures han buscat protegir la salut i garantir la seguretat dels ciutadans, 

però inexorablement, també han imposat restriccions que han comportat una paralització 

parcial de l’activitat econòmica sense precedents, posant als autònoms i empreses en 

condicions molt diferents de les condicions del mercat en les que habitualment operen.

Un dels efectes més immediats del COVID19 ha estat per a autònoms i empreses la manca de 

liquiditat, afectant seriosament la seva situació econòmica a curt i mitjà termini, però també 

aquesta falta de liquiditat pot tenir efectes més a llarg termini al posar en perill la seva sol

i supervivència, pel que es considera imprescindible adoptar mesures de caràcter econòmic 

que permetin a les unitats productives de Mataró contrarestar l’impacte de la situació generada 

pel COVID19, així com preservar, en la mesura que sigui possible, els llocs de treball i la 

competitivitat empresarial. 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts a autònoms i a 

de Mataró, afectats en la seva activitat pel COVID19, i que hagin subscrit 

operacions de préstec amb entitats de crèdit, a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 

El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió de data 3 de setembre de 2020 ha adoptat l’acord 
 d’ajuts a autònoms i 

microempreses destinats al pagament d’interessos derivats  de les operacions de crèdit 
que es detallen a continuació:  

“BASES REGULADORES D’AJUTS A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES DESTINATS AL 
PAGAMENT  D’ INTERESSOS DERIVATS DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT 

-19 

La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró té com a finalitat, entre d’altres, 

ductiva que generi llocs de treball estables i de qualitat a la ciutat, 

promocionar la indústria i l'emprenedoria; promocionar i consolidar l’economia social i solidària i 

Actualment l’extraordinària situació generada per l’evolució del coronavirus COVID19 ha 

conduït a que diferents administracions hagin adoptat mesures imprescindibles pel control de la 

pandèmia. Entre elles, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de 

març per el que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 

Moltes d’aquestes mesures han buscat protegir la salut i garantir la seguretat dels ciutadans, 

han imposat restriccions que han comportat una paralització 

parcial de l’activitat econòmica sense precedents, posant als autònoms i empreses en 

condicions molt diferents de les condicions del mercat en les que habitualment operen. 

diats del COVID19 ha estat per a autònoms i empreses la manca de 

liquiditat, afectant seriosament la seva situació econòmica a curt i mitjà termini, però també 

aquesta falta de liquiditat pot tenir efectes més a llarg termini al posar en perill la seva solvència 

i supervivència, pel que es considera imprescindible adoptar mesures de caràcter econòmic 

que permetin a les unitats productives de Mataró contrarestar l’impacte de la situació generada 

e, els llocs de treball i la 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts a autònoms i a 

de Mataró, afectats en la seva activitat pel COVID19, i que hagin subscrit 

operacions de préstec amb entitats de crèdit, a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 
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463/2020, de 14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situaci

sanitària ocasionada pel COVID19. S’inclouen com a possibles beneficiàries d’aquests ajuts les 

microempreses i entitats de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària amb activitat empresarial. 

 

 

L’ajut consistirà en una subvenció pel pagament de

operacions de préstec subscrites en motiu de l’impacte econòmica de la COVID19.

 

3.- Beneficiaris 

1.- Podran ser beneficiaris de la subvenció prevista els que es trobin en alguna de les següents 

situacions: 

a) Treballadors autònoms,  que estiguin donats d’alta en el Règim Especial de la Seguretat 

Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, així com treballadors incorporats de 

manera alternativa a una Mútua de Previsió Social.

b) Microempreses, considerant

recollits a l’Annex I del Reglament UE número 651/2014, de la Comissió, sobre la definició de 

microempreses, petites i mitjanes empreses, segons les quals tenen la consideració de 

microempresa les empreses que ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci 

anual o el seu balanç general anual no excedeix de 2.000.000 

c) Les microempreses i entitats amb activitat empresarial, de l’àmbit de l’economia social i 

solidària amb les mateixes limi

 

2.-  Per obtenir la condició de beneficiari s’ha de dsenvolupar l’activitat a Mataró en cas de 

disposar de local o tenir el domicili fiscal a Mataró en cas de realitzar l’activitat sense l

determinat i haver subscrit una operació de préstec amb una entitat de crèdit. 

La destinació dels recursos derivats de l’operació de préstec subscrita ha de ser algun dels 

següents conceptes: 

a) Manteniment de l’estructura empresarial afectada per l’

proveïdors,..)  

b) Reconstrucció, reenfocament de l’activitat, reorientació del negoci, obertura de noves línies 

d’activitat i en general qualsevol inversió i mesura adreçada a la millora de la competitivitat i 

supervivència de l’activitat empresarial.

c) Accions específiques per a la transformació o el reforç digital de l’activitat de l’empresa. 

d) Despeses derivades de l’adopció de mesures per a la prevenció sanitària i de contagi derivat 

de la covid-19, en el marc de

 

3.- Per a la tramitació de les corresponents sol·licituds de subvenció, els beneficiaris hauran de 

complir els requisits següents:

463/2020, de 14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situaci

sanitària ocasionada pel COVID19. S’inclouen com a possibles beneficiàries d’aquests ajuts les 

microempreses i entitats de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària amb activitat empresarial. 

L’ajut consistirà en una subvenció pel pagament dels interessos abonats i/o a abonar

operacions de préstec subscrites en motiu de l’impacte econòmica de la COVID19.

Podran ser beneficiaris de la subvenció prevista els que es trobin en alguna de les següents 

balladors autònoms,  que estiguin donats d’alta en el Règim Especial de la Seguretat 

Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, així com treballadors incorporats de 

manera alternativa a una Mútua de Previsió Social. 

b) Microempreses, considerant-se com a tals aquelles empreses que compleixin els criteris 

recollits a l’Annex I del Reglament UE número 651/2014, de la Comissió, sobre la definició de 

microempreses, petites i mitjanes empreses, segons les quals tenen la consideració de 

empreses que ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci 

anual o el seu balanç general anual no excedeix de 2.000.000 €. 

c) Les microempreses i entitats amb activitat empresarial, de l’àmbit de l’economia social i 

solidària amb les mateixes limitacions de dimensionament estructural i econòmic de l’apartat b). 

Per obtenir la condició de beneficiari s’ha de dsenvolupar l’activitat a Mataró en cas de 

disposar de local o tenir el domicili fiscal a Mataró en cas de realitzar l’activitat sense l

determinat i haver subscrit una operació de préstec amb una entitat de crèdit. 

La destinació dels recursos derivats de l’operació de préstec subscrita ha de ser algun dels 

a) Manteniment de l’estructura empresarial afectada per l’estat d’alarma (personal, pagament a 

b) Reconstrucció, reenfocament de l’activitat, reorientació del negoci, obertura de noves línies 

d’activitat i en general qualsevol inversió i mesura adreçada a la millora de la competitivitat i 

ència de l’activitat empresarial. 

c) Accions específiques per a la transformació o el reforç digital de l’activitat de l’empresa. 

d) Despeses derivades de l’adopció de mesures per a la prevenció sanitària i de contagi derivat 

19, en el marc de l’activitat empresarial. 

Per a la tramitació de les corresponents sol·licituds de subvenció, els beneficiaris hauran de 

complir els requisits següents: 

463/2020, de 14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis 

sanitària ocasionada pel COVID19. S’inclouen com a possibles beneficiàries d’aquests ajuts les 

microempreses i entitats de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària amb activitat empresarial.  

ls interessos abonats i/o a abonar per les 

operacions de préstec subscrites en motiu de l’impacte econòmica de la COVID19. 

Podran ser beneficiaris de la subvenció prevista els que es trobin en alguna de les següents 

balladors autònoms,  que estiguin donats d’alta en el Règim Especial de la Seguretat 

Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, així com treballadors incorporats de 

e com a tals aquelles empreses que compleixin els criteris 

recollits a l’Annex I del Reglament UE número 651/2014, de la Comissió, sobre la definició de 

microempreses, petites i mitjanes empreses, segons les quals tenen la consideració de 

empreses que ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci 

c) Les microempreses i entitats amb activitat empresarial, de l’àmbit de l’economia social i 

tacions de dimensionament estructural i econòmic de l’apartat b).  

Per obtenir la condició de beneficiari s’ha de dsenvolupar l’activitat a Mataró en cas de 

disposar de local o tenir el domicili fiscal a Mataró en cas de realitzar l’activitat sense local 

determinat i haver subscrit una operació de préstec amb una entitat de crèdit.  

La destinació dels recursos derivats de l’operació de préstec subscrita ha de ser algun dels 

estat d’alarma (personal, pagament a 

b) Reconstrucció, reenfocament de l’activitat, reorientació del negoci, obertura de noves línies 

d’activitat i en general qualsevol inversió i mesura adreçada a la millora de la competitivitat i 

c) Accions específiques per a la transformació o el reforç digital de l’activitat de l’empresa.  

d) Despeses derivades de l’adopció de mesures per a la prevenció sanitària i de contagi derivat 

Per a la tramitació de les corresponents sol·licituds de subvenció, els beneficiaris hauran de 
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a) Desenvolupar una activitat afectada per la situació del COVID19. A aquests efectes, es 

considera que els autònoms i les microempreses desenvolupen una activitat que s’ha vist 

afectada per l’emergència sanitària del COVID19 en alguns dels següents supòsi

1er.- Activitat en que l’apertura al públic quedés suspesa d’acord amb el Reial Decret 463/2020, 

de 14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 

ocasionada pel COVID19.

2n.- Activitats que, no trobant

declaració de l’estat d’alarma, una reducció de, al menys un 25 % de la facturació, respecte al 

mateix mes de l’any anterior o respecte al mes de febrer de 2020, o bé que hagin hagut de 

suportar una despesa extraordinària en compliment de les mesures higiènico

derivades de la COVID19.

3er.- Negocis  nous o línies d’activitat noves que hagin iniciat la seva activitat a partir de 

l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de ma

que es desenvolupi. 

 

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l'Administració 

Tributària, la Seguretat Social o la Mútua de Previsió Social corresponent i amb l’Ajuntament de 

Mataró 

c) No podran obtenir la condició de beneficiari les persones en les que concorri alguna de les 

circumstàncies detallades a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions. 

 

4.- Accions subvencionables i condicionants de l’a

Seran subvencionables els interessos associats a les operacions de préstec subscrites que han 

de complir els següents requisits:

a) Préstecs nous o renovacions, concedits a partir de la data d’entrada en vigor del Reial 

Decret 463/2020, de 14 de març p

de crisis sanitària ocasionada pel COVID19.

b) La destinació dels préstecs ha de ser alguna de les relacionades a l’article 3.2 de les 

presents bases reguladores.

c) L’ajut es calcularà i  

independentment a la quantia del mateix. Es calcularà aplicant el tipus d’interès nominal 

contractat sobre aquests 8.000 

e) L’ajut es calcularà aplicant l’interès nominal del

8.000 €, i amb el límit d’inter

tipus d’interès del producte financer sigui superior. 

d) A efectes del càlcul de l’ajut, el termini de l’operació finan

és d’un màxim de 60 mesos (inclosa la carència), amb independència del termini del crèdit 

contractat, si fos superior.

a) Desenvolupar una activitat afectada per la situació del COVID19. A aquests efectes, es 

considera que els autònoms i les microempreses desenvolupen una activitat que s’ha vist 

afectada per l’emergència sanitària del COVID19 en alguns dels següents supòsi

Activitat en que l’apertura al públic quedés suspesa d’acord amb el Reial Decret 463/2020, 

de 14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 

ocasionada pel COVID19. 

Activitats que, no trobant-se en la situació anterior, hagin experimentat, a partir de la 

declaració de l’estat d’alarma, una reducció de, al menys un 25 % de la facturació, respecte al 

mateix mes de l’any anterior o respecte al mes de febrer de 2020, o bé que hagin hagut de 

r una despesa extraordinària en compliment de les mesures higiènico

derivades de la COVID19. 

Negocis  nous o línies d’activitat noves que hagin iniciat la seva activitat a partir de 

l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, independentment del sector en el 

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l'Administració 

Tributària, la Seguretat Social o la Mútua de Previsió Social corresponent i amb l’Ajuntament de 

c) No podran obtenir la condició de beneficiari les persones en les que concorri alguna de les 

circumstàncies detallades a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Accions subvencionables i condicionants de l’ajut 

Seran subvencionables els interessos associats a les operacions de préstec subscrites que han 

de complir els següents requisits: 

a) Préstecs nous o renovacions, concedits a partir de la data d’entrada en vigor del Reial 

Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació 

de crisis sanitària ocasionada pel COVID19. 

b) La destinació dels préstecs ha de ser alguna de les relacionades a l’article 3.2 de les 

presents bases reguladores. 

c) L’ajut es calcularà i  s’aplicarà sobre un màxim de 8.000 € de capital del préstec, 

independentment a la quantia del mateix. Es calcularà aplicant el tipus d’interès nominal 

contractat sobre aquests 8.000 € màxim de capital . 

e) L’ajut es calcularà aplicant l’interès nominal del préstec contractat sobre un capital de màxim 

€, i amb el límit d’interès màxim del 5% nominal anual, amb independència de que el 

tipus d’interès del producte financer sigui superior.  

d) A efectes del càlcul de l’ajut, el termini de l’operació financera que es tindrà en consideració 

és d’un màxim de 60 mesos (inclosa la carència), amb independència del termini del crèdit 

contractat, si fos superior. 

a) Desenvolupar una activitat afectada per la situació del COVID19. A aquests efectes, es 

considera que els autònoms i les microempreses desenvolupen una activitat que s’ha vist 

afectada per l’emergència sanitària del COVID19 en alguns dels següents supòsits: 

Activitat en que l’apertura al públic quedés suspesa d’acord amb el Reial Decret 463/2020, 

de 14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 

se en la situació anterior, hagin experimentat, a partir de la 

declaració de l’estat d’alarma, una reducció de, al menys un 25 % de la facturació, respecte al 

mateix mes de l’any anterior o respecte al mes de febrer de 2020, o bé que hagin hagut de 

r una despesa extraordinària en compliment de les mesures higiènico-sanitàries 

Negocis  nous o línies d’activitat noves que hagin iniciat la seva activitat a partir de 

rç, independentment del sector en el 

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l'Administració 

Tributària, la Seguretat Social o la Mútua de Previsió Social corresponent i amb l’Ajuntament de 

c) No podran obtenir la condició de beneficiari les persones en les que concorri alguna de les 

circumstàncies detallades a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Seran subvencionables els interessos associats a les operacions de préstec subscrites que han 

a) Préstecs nous o renovacions, concedits a partir de la data d’entrada en vigor del Reial 

el que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació 

b) La destinació dels préstecs ha de ser alguna de les relacionades a l’article 3.2 de les 

€ de capital del préstec, 

independentment a la quantia del mateix. Es calcularà aplicant el tipus d’interès nominal 

préstec contractat sobre un capital de màxim 

ès màxim del 5% nominal anual, amb independència de que el 

cera que es tindrà en consideració 

és d’un màxim de 60 mesos (inclosa la carència), amb independència del termini del crèdit 
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e) En conseqüència als apartats anteriors l’import màxim de l’ajut serà de 1.058,20 

per cada sol·licitant. 

f) L’import de l’ajut haurà de ser destinat íntegrament per part del beneficiari a l’amortització 

parcial del préstec objecte d’aquesta subvenció.

g) Només es tindrà en consideració un préstec per sol·licitant. 

 

5. Aplicació pressupostària

El crèdit disponible per l’atorgament d’aquests préstecs és de 200.000

partida  pressupostària 420000/433710/47100.

 

6. Tipologia de l’ajut i règim de concessió

D’acord amb l’article 4 d’aquestes bases la subvenció consistirà en un 

beneficiari per import màxim de 1.058,20 

caràcter voluntari i eventual i serà lliurement revocable i reductible en els supòsits previstos per 

la normativa de subvencions. En el supòsit

part de varis titulars, la subvenció a atorgar serà proporcional amb el límit màxim establert.

El règim de concessió serà el de concessió directa i la gestió de l’atorgament  s’efectuarà 

d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no 

discriminació, eficàcia i eficiència.

 

7. Compatibilitat 

La percepció d’aquests ajuts, que tenen la naturalesa jurídica de subvenció, serà compatible 

amb altres procedents, qualsevol que sigui la seva naturalesa o l’Administració o entitat que les 

concedeixi, sempre i quan no es superi el cost de l’activitat a desenvolupar.

El sol·licitant haurà de declarar tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut pel mateix concepte, 

tant a l’iniciar l’expedient administratiu com en qualsevol moment del procediment en que es 

produeixi, per la qual cosa s’estarà al que disposen els articles 33 i 34 del Reglament de la llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per R

21 de juliol. 

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió, i en tot cas, la 

concessió recurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional 

o internacional, podrà donar lloc

 

8.- Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació de les sol•licituds serà des del dia 15 d’octubre  fins el dia 13 de 

novembre de 2020, ambdós inclosos.

Les sol•licituds presentades fora de te

e) En conseqüència als apartats anteriors l’import màxim de l’ajut serà de 1.058,20 

f) L’import de l’ajut haurà de ser destinat íntegrament per part del beneficiari a l’amortització 

parcial del préstec objecte d’aquesta subvenció. 

Només es tindrà en consideració un préstec per sol·licitant.  

5. Aplicació pressupostària 

El crèdit disponible per l’atorgament d’aquests préstecs és de 200.000 euros, amb càrrec a la 

partida  pressupostària 420000/433710/47100. 

6. Tipologia de l’ajut i règim de concessió 

D’acord amb l’article 4 d’aquestes bases la subvenció consistirà en un 

beneficiari per import màxim de 1.058,20 € que es farà efectiu mitjançant transferència, tindrà 

caràcter voluntari i eventual i serà lliurement revocable i reductible en els supòsits previstos per 

la normativa de subvencions. En el supòsit que es sol·liciti subvencionar el mateix préstec per 

part de varis titulars, la subvenció a atorgar serà proporcional amb el límit màxim establert.

El règim de concessió serà el de concessió directa i la gestió de l’atorgament  s’efectuarà 

principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no 

discriminació, eficàcia i eficiència. 

La percepció d’aquests ajuts, que tenen la naturalesa jurídica de subvenció, serà compatible 

qualsevol que sigui la seva naturalesa o l’Administració o entitat que les 

concedeixi, sempre i quan no es superi el cost de l’activitat a desenvolupar.

El sol·licitant haurà de declarar tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut pel mateix concepte, 

ant a l’iniciar l’expedient administratiu com en qualsevol moment del procediment en que es 

produeixi, per la qual cosa s’estarà al que disposen els articles 33 i 34 del Reglament de la llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió, i en tot cas, la 

concessió recurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional 

o internacional, podrà donar lloc a la modificació de la subvenció atorgada.

Sol·licituds i termini de presentació 

El termini de presentació de les sol•licituds serà des del dia 15 d’octubre  fins el dia 13 de 

novembre de 2020, ambdós inclosos. 

Les sol•licituds presentades fora de termini donaran lloc a la seva inadmissió.

e) En conseqüència als apartats anteriors l’import màxim de l’ajut serà de 1.058,20 € en total 

f) L’import de l’ajut haurà de ser destinat íntegrament per part del beneficiari a l’amortització 

euros, amb càrrec a la 

D’acord amb l’article 4 d’aquestes bases la subvenció consistirà en un pagament únic al 

que es farà efectiu mitjançant transferència, tindrà 

caràcter voluntari i eventual i serà lliurement revocable i reductible en els supòsits previstos per 

que es sol·liciti subvencionar el mateix préstec per 

part de varis titulars, la subvenció a atorgar serà proporcional amb el límit màxim establert. 

El règim de concessió serà el de concessió directa i la gestió de l’atorgament  s’efectuarà 

principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no 

La percepció d’aquests ajuts, que tenen la naturalesa jurídica de subvenció, serà compatible 

qualsevol que sigui la seva naturalesa o l’Administració o entitat que les 

concedeixi, sempre i quan no es superi el cost de l’activitat a desenvolupar. 

El sol·licitant haurà de declarar tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut pel mateix concepte, 

ant a l’iniciar l’expedient administratiu com en qualsevol moment del procediment en que es 

produeixi, per la qual cosa s’estarà al que disposen els articles 33 i 34 del Reglament de la llei 

eial Decret 887/2006, de 

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió, i en tot cas, la 

concessió recurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional 

a la modificació de la subvenció atorgada. 

El termini de presentació de les sol•licituds serà des del dia 15 d’octubre  fins el dia 13 de 

rmini donaran lloc a la seva inadmissió. 
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La sol·licitud s'haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica   

(https://seu.mataro.cat) mitjançant el model d'instància normalitzat.

La presentació de sol·licituds, i en el seu cas, la docum

realitzarà exclusivament per mitjans electrònics, a l'empara de l’article 14.3 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atès que 

el col·lectiu de treballador

acreditant, davant d’aquesta Administració, en quantes actuacions ha realitzat al llarg del 

temps, la disposició dels mitjans tècnics i la qualificació per a utilitzar

sobradament, per això. 

En qualsevol cas, aquelles persones que no disposin d’identificació electrònica hauran de 

contactar amb el Servei d’Atenció Ciutadana 

municipal www.mataro.cat

La sol·licitud haurà d’anar signada per la persona treballadora autònoma o pel seu representant 

legal, o pel representant legal de la microempresa. En cas de poder mancomunat, hauran de 

presentar un document 

presentació de la sol·licitud. Si de l’examen de la mateixa es comprovés que no s’ha 

complimentat degudament la sol·licitud, l’òrgan instructor requerirà a la persona interessada per 

a que la subsani en el termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent a la notificació del 

requeriment. De no fer-ho, s’entendrà per desistida en la seva petició, d’acord amb el previst a 

l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Només es podrà presentar una sol·licitud per cada sol·licitant.

De conformitat amb el que estableix l’art. 71 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les sol·licituds es tramitaran i resoldran 

seguint l’ordre rigorós d’incoació, en funció de la data de la seva presentació. Es considerarà 

com a data de presentació aquella en la que les sol·licituds reuneixen tota la documentació 

necessària, una vegada subsanades, en el seu cas, les omissions o defectes que, en la 

mateixa, s’hagin apreciat per l’òrgan instructor.

Aquelles sol·licituds que compleixin amb els requisits exigits en les presents bases seran 

resoltes favorablement mentre existeixi crèdit disponible. Una vegada esgotat el crèdit 

pressupostari no es podran c

expressament, aquelles sol·licituds presentades i pendents de resolució.

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la 

subvenció. 

 

9.- Documentació 

Totes les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

1) Formulari normalitzat de sol·licitud degudament complimentat i signat

2) En el seu cas, documentació vàlida en dret, que acrediti de manera fefaent la representació 

legal. 

3) DNI (del sol·licitant autònom, 

La sol·licitud s'haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica   

(https://seu.mataro.cat) mitjançant el model d'instància normalitzat. 

La presentació de sol·licituds, i en el seu cas, la documentació que s’hagi d’acompanyar, es 

realitzarà exclusivament per mitjans electrònics, a l'empara de l’article 14.3 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atès que 

el col·lectiu de treballadors autònoms al que es dirigeixen aquestes subvencions ha vingut 

acreditant, davant d’aquesta Administració, en quantes actuacions ha realitzat al llarg del 

temps, la disposició dels mitjans tècnics i la qualificació per a utilitzar

En qualsevol cas, aquelles persones que no disposin d’identificació electrònica hauran de 

contactar amb el Servei d’Atenció Ciutadana mitjançant cita prèvia obligatòria, a través del web 

.mataro.cat o a través del telèfon gratuït 010. 

La sol·licitud haurà d’anar signada per la persona treballadora autònoma o pel seu representant 

legal, o pel representant legal de la microempresa. En cas de poder mancomunat, hauran de 

presentar un document en el que s’acrediti que ambdós apoderats donen consentiment a la 

presentació de la sol·licitud. Si de l’examen de la mateixa es comprovés que no s’ha 

complimentat degudament la sol·licitud, l’òrgan instructor requerirà a la persona interessada per 

a subsani en el termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent a la notificació del 

ho, s’entendrà per desistida en la seva petició, d’acord amb el previst a 

l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

ntar una sol·licitud per cada sol·licitant. 

De conformitat amb el que estableix l’art. 71 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les sol·licituds es tramitaran i resoldran 

orós d’incoació, en funció de la data de la seva presentació. Es considerarà 

com a data de presentació aquella en la que les sol·licituds reuneixen tota la documentació 

necessària, una vegada subsanades, en el seu cas, les omissions o defectes que, en la 

ateixa, s’hagin apreciat per l’òrgan instructor. 

Aquelles sol·licituds que compleixin amb els requisits exigits en les presents bases seran 

resoltes favorablement mentre existeixi crèdit disponible. Una vegada esgotat el crèdit 

pressupostari no es podran concedir nous ajuts, desestimant-se per aquest motiu, 

expressament, aquelles sol·licituds presentades i pendents de resolució. 

ó de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la 

sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació: 

1) Formulari normalitzat de sol·licitud degudament complimentat i signat 

2) En el seu cas, documentació vàlida en dret, que acrediti de manera fefaent la representació 

tant autònom, del representant legal o apoderat de l’entitat).

La sol·licitud s'haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica   

entació que s’hagi d’acompanyar, es 

realitzarà exclusivament per mitjans electrònics, a l'empara de l’article 14.3 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atès que 

s autònoms al que es dirigeixen aquestes subvencions ha vingut 

acreditant, davant d’aquesta Administració, en quantes actuacions ha realitzat al llarg del 

temps, la disposició dels mitjans tècnics i la qualificació per a utilitzar-los que els habilita, 

En qualsevol cas, aquelles persones que no disposin d’identificació electrònica hauran de 

mitjançant cita prèvia obligatòria, a través del web 

La sol·licitud haurà d’anar signada per la persona treballadora autònoma o pel seu representant 

legal, o pel representant legal de la microempresa. En cas de poder mancomunat, hauran de 

en el que s’acrediti que ambdós apoderats donen consentiment a la 

presentació de la sol·licitud. Si de l’examen de la mateixa es comprovés que no s’ha 

complimentat degudament la sol·licitud, l’òrgan instructor requerirà a la persona interessada per 

a subsani en el termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent a la notificació del 

ho, s’entendrà per desistida en la seva petició, d’acord amb el previst a 

De conformitat amb el que estableix l’art. 71 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les sol·licituds es tramitaran i resoldran 

orós d’incoació, en funció de la data de la seva presentació. Es considerarà 

com a data de presentació aquella en la que les sol·licituds reuneixen tota la documentació 

necessària, una vegada subsanades, en el seu cas, les omissions o defectes que, en la 

Aquelles sol·licituds que compleixin amb els requisits exigits en les presents bases seran 

resoltes favorablement mentre existeixi crèdit disponible. Una vegada esgotat el crèdit 

se per aquest motiu, 

 

ó de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la 

 

 

2) En el seu cas, documentació vàlida en dret, que acrediti de manera fefaent la representació 

del representant legal o apoderat de l’entitat). 
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4) Las persones treballadores autònomes hauran d’acreditar:

a) Alta a la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms o a la Mútua 

de previsió social corresponent a la data de 

b) Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, model 036 o 037, o, en el cas de 

Mutualistes, documentació equivalent.

5) Als efectes de determinar la condició de microempresa sol·licitant, en el seu cas, es 

presentarà: 

a) CIF de l’empresa

b) Documentació justificativa de la declaració de l’Impost de Societats del darrer exercici 

tancat. En el cas d’empreses de nova creació, previsió de balanç i compte de resultats 

del primer any de funcionament. En cas d’empreses subjectes 

de rendes, Declaració de la Renda de 2019.

c) Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’activitat que es realitza a Mataró.

d) Escriptura de constitució de l’empresa sol·licitant i les seves modificacions posteriors 

degudament registrades al Registre Mercantil.

e) Documentació justificativa a efectes de comprovació del nombre de treballadors de la 

sol·licitant (RNT i RLC) del mes de desembre de l’exercici immediatament anterior a la 

presentació de la sol·licitud, o qual

circumstància. 

 

6) Els sol·licitants hauran d’acreditar trobar

obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat, la Seguretat Social i l’Ajuntament de 

Mataró. 

Serà suficient la declaració d’estar assabentat que l’Ajuntament consultarà d’ofici les dades i 

documents disponibles en altres administracions per a comprovar la veracitat de les dades 

aportades. La persona sol•licitant podrà exercir el seu dret d’oposició d’a

privacitat informada a la pròpia petició.

 

7) Declaració responsable relativa als següents extrems:

a)  Compliment dels requisits inclosos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, per obtenir la 

subvencions públiques.

b) Trobar-se donat d’alta al Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per 

Compte Propi o Autònoms o en la Mútua de Previsió Social corresponent.

c) Compliment dels requisits per a ser considera

d) Afectació per l’emergència sanitària del COVID19 en alguns dels supòsits especificats 

a l’apartat 3 d’aquestes bases.

4) Las persones treballadores autònomes hauran d’acreditar: 

a) Alta a la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms o a la Mútua 

de previsió social corresponent a la data de presentació de la sol·licitud.

b) Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, model 036 o 037, o, en el cas de 

Mutualistes, documentació equivalent. 

Als efectes de determinar la condició de microempresa sol·licitant, en el seu cas, es 

CIF de l’empresa 

b) Documentació justificativa de la declaració de l’Impost de Societats del darrer exercici 

tancat. En el cas d’empreses de nova creació, previsió de balanç i compte de resultats 

del primer any de funcionament. En cas d’empreses subjectes al règim fiscal d’atribució 

de rendes, Declaració de la Renda de 2019. 

c) Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’activitat que es realitza a Mataró.

d) Escriptura de constitució de l’empresa sol·licitant i les seves modificacions posteriors 

gudament registrades al Registre Mercantil. 

e) Documentació justificativa a efectes de comprovació del nombre de treballadors de la 

sol·licitant (RNT i RLC) del mes de desembre de l’exercici immediatament anterior a la 

presentació de la sol·licitud, o qualsevol altre document que acrediti aquesta 

6) Els sol·licitants hauran d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat, la Seguretat Social i l’Ajuntament de 

suficient la declaració d’estar assabentat que l’Ajuntament consultarà d’ofici les dades i 

documents disponibles en altres administracions per a comprovar la veracitat de les dades 

aportades. La persona sol•licitant podrà exercir el seu dret d’oposició d’a

privacitat informada a la pròpia petició. 

7) Declaració responsable relativa als següents extrems: 

a)  Compliment dels requisits inclosos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, per obtenir la condició de beneficiari de 

subvencions públiques. 

se donat d’alta al Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per 

Compte Propi o Autònoms o en la Mútua de Previsió Social corresponent.

c) Compliment dels requisits per a ser considerada una microempresa

d) Afectació per l’emergència sanitària del COVID19 en alguns dels supòsits especificats 

a l’apartat 3 d’aquestes bases. 

a) Alta a la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms o a la Mútua 

presentació de la sol·licitud. 

b) Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, model 036 o 037, o, en el cas de 

Als efectes de determinar la condició de microempresa sol·licitant, en el seu cas, es 

b) Documentació justificativa de la declaració de l’Impost de Societats del darrer exercici 

tancat. En el cas d’empreses de nova creació, previsió de balanç i compte de resultats 

al règim fiscal d’atribució 

c) Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’activitat que es realitza a Mataró. 

d) Escriptura de constitució de l’empresa sol·licitant i les seves modificacions posteriors 

e) Documentació justificativa a efectes de comprovació del nombre de treballadors de la 

sol·licitant (RNT i RLC) del mes de desembre de l’exercici immediatament anterior a la 

sevol altre document que acrediti aquesta 

se al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat, la Seguretat Social i l’Ajuntament de 

suficient la declaració d’estar assabentat que l’Ajuntament consultarà d’ofici les dades i 

documents disponibles en altres administracions per a comprovar la veracitat de les dades 

aportades. La persona sol•licitant podrà exercir el seu dret d’oposició d’acord a la Política de 

a)  Compliment dels requisits inclosos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

condició de beneficiari de 

se donat d’alta al Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per 

Compte Propi o Autònoms o en la Mútua de Previsió Social corresponent. 

da una microempresa 

d) Afectació per l’emergència sanitària del COVID19 en alguns dels supòsits especificats 
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e) En cas d’haver estat beneficiari d’anteriors subvencions concedides per l’Ajuntament, 

declaració responsable 

mateixes. 

f) Compromís de comunicar la cancel·lació anticipada del préstec que modifiqui les 

condicions d’atorgament d’aquest ajut.

 

8) Informe o documentació de l’entitat de crèdit que acr

a) Dades identificatives de l’entitat de crèdit amb la que la persona sol·licitant hagi 

subscrit l’operació de préstec, i l’adreça de la sucursal.

b) Import del principal, termini del préstec, tipus d’interès, i termini de carència.

c) Finalitat del préstec.

d) Data de formalització o de renovació.

 

9)  Document signat pel sol·licitant 

pel qual s’ordena al banc que quan rebi l’import corresponent de l’ajut corresponent a la 

subvenció del programa “A

derivats de les operacions de crèdit subscrites amb motiu de l’impacte econòmic de la COVID

19” per part de l’ajuntament de Mataró,  aquest sigui destinat a amortització anticip

préstec subscrit. 

10) Caldrà comunicar un número de compte corrent (IBAN) on s’hagi d’ingressar l’atorgament 

de l’ajut, de la mateixa entitat bancària en que té l’operació de préstec. 

  

10.- Tramitació i concessió

L’ordenació i instrucció de 

de l’ajuntament de Mataró, que realitzarà les actuacions necessàries d’acord amb allò previst a 

l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Una  Comissió de valoració, creada a aquest efecte, emetrà informe amb la proposta, que 

elevarà a l’òrgan competent, per el seu atorgament. Aquesta comissió està composta pels 

següents membres: el Director d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, 

un/a tècnic/a del Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de l’Ajuntament de Mataró, la cap del 

servei de gestió econòmica de l’Ajuntament de Mataró,  l’assessora jurídica de la Direcció de 

Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, i  la directora de l’àrea d’emp

emprenedoria de Tecnocampus Mataró o les persones en que aquestes puguin delegar.

L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds serà  el regidor d’Ocupació i Empresa.

El decret de concessió determinarà l’import de la subvenció que s’abona

pagament anticipat, mitjançant transferència bancària al compte bancari facilitat per la  persona 

beneficiària. 

e) En cas d’haver estat beneficiari d’anteriors subvencions concedides per l’Ajuntament, 

declaració responsable d’haver acreditat el compliment de les obligacions inherents a les 

f) Compromís de comunicar la cancel·lació anticipada del préstec que modifiqui les 

condicions d’atorgament d’aquest ajut. 

8) Informe o documentació de l’entitat de crèdit que acrediti: 

a) Dades identificatives de l’entitat de crèdit amb la que la persona sol·licitant hagi 

subscrit l’operació de préstec, i l’adreça de la sucursal. 

b) Import del principal, termini del préstec, tipus d’interès, i termini de carència.

préstec. 

d) Data de formalització o de renovació. 

9)  Document signat pel sol·licitant on consti la recepció (segell) per part de l’entitat de crèdit, 

ordena al banc que quan rebi l’import corresponent de l’ajut corresponent a la 

programa “Ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d’interessos 

derivats de les operacions de crèdit subscrites amb motiu de l’impacte econòmic de la COVID

per part de l’ajuntament de Mataró,  aquest sigui destinat a amortització anticip

comunicar un número de compte corrent (IBAN) on s’hagi d’ingressar l’atorgament 

de l’ajut, de la mateixa entitat bancària en que té l’operació de préstec.  

Tramitació i concessió 

L’ordenació i instrucció de l’expedient es tramitarà des de la Direcció de Promoció Econòmica 

de l’ajuntament de Mataró, que realitzarà les actuacions necessàries d’acord amb allò previst a 

l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

aloració, creada a aquest efecte, emetrà informe amb la proposta, que 

elevarà a l’òrgan competent, per el seu atorgament. Aquesta comissió està composta pels 

següents membres: el Director d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, 

ic/a del Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de l’Ajuntament de Mataró, la cap del 

servei de gestió econòmica de l’Ajuntament de Mataró,  l’assessora jurídica de la Direcció de 

Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, i  la directora de l’àrea d’emp

emprenedoria de Tecnocampus Mataró o les persones en que aquestes puguin delegar.

L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds serà  el regidor d’Ocupació i Empresa.

El decret de concessió determinarà l’import de la subvenció que s’abona

pagament anticipat, mitjançant transferència bancària al compte bancari facilitat per la  persona 

e) En cas d’haver estat beneficiari d’anteriors subvencions concedides per l’Ajuntament, 

d’haver acreditat el compliment de les obligacions inherents a les 

f) Compromís de comunicar la cancel·lació anticipada del préstec que modifiqui les 

a) Dades identificatives de l’entitat de crèdit amb la que la persona sol·licitant hagi 

b) Import del principal, termini del préstec, tipus d’interès, i termini de carència. 

on consti la recepció (segell) per part de l’entitat de crèdit, 

ordena al banc que quan rebi l’import corresponent de l’ajut corresponent a la 

juts a autònoms i microempreses destinats al pagament d’interessos 

derivats de les operacions de crèdit subscrites amb motiu de l’impacte econòmic de la COVID-

per part de l’ajuntament de Mataró,  aquest sigui destinat a amortització anticipada del 

comunicar un número de compte corrent (IBAN) on s’hagi d’ingressar l’atorgament 

l’expedient es tramitarà des de la Direcció de Promoció Econòmica 

de l’ajuntament de Mataró, que realitzarà les actuacions necessàries d’acord amb allò previst a 

l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

aloració, creada a aquest efecte, emetrà informe amb la proposta, que 

elevarà a l’òrgan competent, per el seu atorgament. Aquesta comissió està composta pels 

següents membres: el Director d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, 

ic/a del Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de l’Ajuntament de Mataró, la cap del 

servei de gestió econòmica de l’Ajuntament de Mataró,  l’assessora jurídica de la Direcció de 

Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, i  la directora de l’àrea d’empresa i 

emprenedoria de Tecnocampus Mataró o les persones en que aquestes puguin delegar. 

L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds serà  el regidor d’Ocupació i Empresa. 

El decret de concessió determinarà l’import de la subvenció que s’abonarà en un únic 

pagament anticipat, mitjançant transferència bancària al compte bancari facilitat per la  persona 
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Si de l’estudi de la documentació existent a l’expedient es dedueix l’absència o insuficiència de 

documentació, es requerirà a l’i

partir del següent a la recepció de la notificació, amb l’advertència de que, transcorregut aquest 

termini i en cas de no aportar

de la seva petició, prèvia resolució expressa, en els termes establerts a l’article 68 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini màxim per a la tramitació de l’expedient i no

mesos  comptats des de la data d’entrada de la sol·licitud en el Registre General.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat 

notificada, el sol·licitant podrà entendre 

 

11.- Justificació i pagament

L’import de la subvenció atorgada s’abonarà una vegada acreditat i valorat el conjunt dels 

requisits establerts per a l’obtenció de l’ajut. Es realitzarà 

bancari indicat pel beneficiari en la sol·licitud.

Per justificar posteriorment per part del beneficiari el compliment del destí d’aquest ajut 

(l’amortització parcial del préstec), el beneficiari haurà de presentar abans del dia 31 de ma

de 2021 document emès per l’entitat de crèdit en l

amb l’article 4.f de les presents bases.

En cas de no produir-se aquesta justificació per part del beneficiari en els termes i terminis 

establerts en aquestes bases l’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament 

de la subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent, així 

com dels recàrrecs que es puguin derivar.

 

12. Obligacions de les persones beneficiàries

a)  Acceptar i complir la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada per 

l'Ajuntament, i la restant normativa d'aplicació: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, i RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament 

preceptes que li resultin d’aplicació.

b)  Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme l'Ajuntament.

c)  Els beneficiaris d’aquestes subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim 

sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei general 

pressupostària. 

 

13. Règim sancionador

1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador 

que sobre sancions administratives establ

la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.

Si de l’estudi de la documentació existent a l’expedient es dedueix l’absència o insuficiència de 

documentació, es requerirà a l’interessat per a que en el termini de 10 dies hàbils, comptats a 

partir del següent a la recepció de la notificació, amb l’advertència de que, transcorregut aquest 

termini i en cas de no aportar-se la totalitat de la documentació requerida, se’l tindrà per 

de la seva petició, prèvia resolució expressa, en els termes establerts a l’article 68 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini màxim per a la tramitació de l’expedient i notificació de la resolució serà de tres 

mesos  comptats des de la data d’entrada de la sol·licitud en el Registre General.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat 

notificada, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

Justificació i pagament 

L’import de la subvenció atorgada s’abonarà una vegada acreditat i valorat el conjunt dels 

requisits establerts per a l’obtenció de l’ajut. Es realitzarà mitjançant transf

bancari indicat pel beneficiari en la sol·licitud. 

Per justificar posteriorment per part del beneficiari el compliment del destí d’aquest ajut 

(l’amortització parcial del préstec), el beneficiari haurà de presentar abans del dia 31 de ma

de 2021 document emès per l’entitat de crèdit en la que consti acreditat el pagament, d’acord 

amb l’article 4.f de les presents bases. 

se aquesta justificació per part del beneficiari en els termes i terminis 

bases l’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament 

de la subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent, així 

com dels recàrrecs que es puguin derivar. 

12. Obligacions de les persones beneficiàries 

Acceptar i complir la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada per 

a restant normativa d'aplicació: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, i RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament 

preceptes que li resultin d’aplicació. 

b)  Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme l'Ajuntament.

c)  Els beneficiaris d’aquestes subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim 

dor que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei general 

13. Règim sancionador 

1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador 

que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, 

la Llei general pressupostària i la Llei general tributària. 

Si de l’estudi de la documentació existent a l’expedient es dedueix l’absència o insuficiència de 

nteressat per a que en el termini de 10 dies hàbils, comptats a 

partir del següent a la recepció de la notificació, amb l’advertència de que, transcorregut aquest 

se la totalitat de la documentació requerida, se’l tindrà per desistit 

de la seva petició, prèvia resolució expressa, en els termes establerts a l’article 68 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

tificació de la resolució serà de tres 

mesos  comptats des de la data d’entrada de la sol·licitud en el Registre General. 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat 

desestimada la seva petició per silenci administratiu. 

L’import de la subvenció atorgada s’abonarà una vegada acreditat i valorat el conjunt dels 

mitjançant transferència, al compte 

Per justificar posteriorment per part del beneficiari el compliment del destí d’aquest ajut 

(l’amortització parcial del préstec), el beneficiari haurà de presentar abans del dia 31 de març 

a que consti acreditat el pagament, d’acord 

se aquesta justificació per part del beneficiari en els termes i terminis 

bases l’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament 

de la subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent, així 

Acceptar i complir la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada per 

a restant normativa d'aplicació: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, i RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei, en els 

b)  Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme l'Ajuntament. 

c)  Els beneficiaris d’aquestes subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim 

dor que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei general 

1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador 

eix la normativa aplicable en matèria de subvencions, 
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 2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció 

concedida i abonada indegudament de conformitat amb la le

 

14.-  Recursos 

D’acord amb allò que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

contra les resolucions del procediment, que posaran fi a la via administrativa podrà interposar

se potestativament recurs de 

d’un mes comptat a partir del dia següent al de la seva notificació.

Sense perjudici de l’apartat anterior, contra les esmentades resolucions podrà interposar

recurs davant la sala del T

comptar des del dia següent a la data de notificació de les mateixes.

 

15. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016, sobre la 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes 

dades, així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals, les dades de car

tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries 

d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de 

dades estableix. 

 

16.- Règim jurídic 

1.Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, 

són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en 

anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, 

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 

concurrència, objectivitat, igualtat, no

2. El procediment per a l’atorgament de le

de concessió directe a que es refereix l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions.

3. Les persones sol·licitants han de complir, amb caràcter general, les obligacions es

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general subvencions, per tal de poder ser 

beneficiàries de les subvencions regulades en les presents bases.

4.-En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà  al que disposen  les bases reg

generals de subvencions aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997,   

la Llei 38/2003, de 17 novembre, General de Subvencions i  el seu Reglament, aprovat pel Real 

Decret 887/2006, de 24 de juliol,  la Llei 39/2015, de l’1 d’o

Comú de les Administracions Públiques,  la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció 

concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.

D’acord amb allò que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

contra les resolucions del procediment, que posaran fi a la via administrativa podrà interposar

se potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar la resolució, en un termini 

d’un mes comptat a partir del dia següent al de la seva notificació. 

Sense perjudici de l’apartat anterior, contra les esmentades resolucions podrà interposar

recurs davant la sala del Tribunal del Contenciós- Administratiu en el termini de dos mesos a 

comptar des del dia següent a la data de notificació de les mateixes. 

15. Protecció de dades de caràcter personal 

D’acord amb del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016, sobre la 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes 

dades, així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran 

tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries 

d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de 

1.Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, 

són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en 

anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu.

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 

concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència. 

2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el 

de concessió directe a que es refereix l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions. 

3. Les persones sol·licitants han de complir, amb caràcter general, les obligacions es

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general subvencions, per tal de poder ser 

beneficiàries de les subvencions regulades en les presents bases. 

En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà  al que disposen  les bases reg

generals de subvencions aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997,   

la Llei 38/2003, de 17 novembre, General de Subvencions i  el seu Reglament, aprovat pel Real 

Decret 887/2006, de 24 de juliol,  la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques,  la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció 

gislació vigent. 

D’acord amb allò que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

contra les resolucions del procediment, que posaran fi a la via administrativa podrà interposar-

reposició davant l’òrgan que va dictar la resolució, en un termini 

Sense perjudici de l’apartat anterior, contra les esmentades resolucions podrà interposar-se 

Administratiu en el termini de dos mesos a 

D’acord amb del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes 

dades, així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

àcter personal dels sol·licitants seran 

tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries 

d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de 

1.Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, 

són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en 

així com tenen caràcter no devolutiu. 

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 

s subvencions previstes en aquestes bases serà el 

de concessió directe a que es refereix l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

3. Les persones sol·licitants han de complir, amb caràcter general, les obligacions establertes a 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general subvencions, per tal de poder ser 

En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà  al que disposen  les bases reguladores 

generals de subvencions aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997,   

la Llei 38/2003, de 17 novembre, General de Subvencions i  el seu Reglament, aprovat pel Real 

ctubre, de Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques,  la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
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Sector Public, les bases d’execució del pressuposts municipal vigent i  la Llei 47/2003, de 26 de 

novembre, General Pressup

5.- La convocatòria d’aquestes subvencions així com la relació dels seus beneficiaris i l’import 

dels ajuts concedits i els seus reintegres, si s’escau, es publicaran a la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones (BNDS) d’acord amb l’article 20 de l

General de Subvencions.”

 

 

En compliment del tràmit d’informació pública, acordat i del que preveuen 

d’abril reguladora de les bases de règim local,

administratiu comú de les administracions públiques, i 

General de Subvencions, s’acorda la publicació íntegre al Butlletí Oficial de la província de 

Barcelona de les “Bases reguladores per a la concessió d’ajuts a autònoms i microempreses 
destinats al pagament d’interessos derivats  de les operacions de crèdit associades a 
l’impacte econòmic de la Covid19
de les persones interessades, durant un termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a 

la seva publicació. Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran 

aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior.

 

 

 
Mataró, a 4 de setembre de 2020
Regidor Delegat d’Ocupació i Empresa
Sergio Morales Díaz 
 
 
 
 
 

Sector Public, les bases d’execució del pressuposts municipal vigent i  la Llei 47/2003, de 26 de 

novembre, General Pressupostària. 

La convocatòria d’aquestes subvencions així com la relació dels seus beneficiaris i l’import 

dels ajuts concedits i els seus reintegres, si s’escau, es publicaran a la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones (BNDS) d’acord amb l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions.” 

En compliment del tràmit d’informació pública, acordat i del que preveuen 

d’abril reguladora de les bases de règim local, la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, s’acorda la publicació íntegre al Butlletí Oficial de la província de 

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts a autònoms i microempreses 
destinats al pagament d’interessos derivats  de les operacions de crèdit associades a 
l’impacte econòmic de la Covid19“, als efectes de que es puguin presentar al·legacions per

de les persones interessades, durant un termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a 

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran 

aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior. 

a 4 de setembre de 2020 
Ocupació i Empresa 

Sector Public, les bases d’execució del pressuposts municipal vigent i  la Llei 47/2003, de 26 de 

La convocatòria d’aquestes subvencions així com la relació dels seus beneficiaris i l’import 

dels ajuts concedits i els seus reintegres, si s’escau, es publicaran a la Base de Datos Nacional 

a Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

En compliment del tràmit d’informació pública, acordat i del que preveuen la Llei 7/1985, de 2 

la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, s’acorda la publicació íntegre al Butlletí Oficial de la província de 

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts a autònoms i microempreses 
destinats al pagament d’interessos derivats  de les operacions de crèdit associades a 

, als efectes de que es puguin presentar al·legacions per part 

de les persones interessades, durant un termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a 

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2020-09-04T13:08:58+0200
	


04/09/2020
13:08:57




