BASES DE SUBVENCIONS D’AJUTS SOCIALS OCASIONATS DURANT EL PERÍODE DE
CRISIS SANITÀRIA DEL CORONAVIRUS 2020.

Article 1. Objecte i finalitat
1.

L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament
d’Altafulla, mitjançant un procediment de concurrència competitiva, destinades a regular
els ajuts econòmics dirigits persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, per
tal de pal·liar els efectes sobre l’economia familiar, a conseqüència de l’emergència
sanitària desencadenada per la COVID 19 i l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol.

2.

Els ajust estan orientats en diverses línies d’actuació:
1) Habitatge.
2) Subministraments.
3) Sanitària.
4) Reparació o substitució d’electrodomèstics bàsics.
5) Altres conceptes que es puguin considerar indispensables o necessaris.

3.

En tot cas, s’exclouen les despeses d’oci, cultura, esport i la resta que no tinguin la
consideració d’essencials per l’economia familiar.

4.

Als efectes de les presents bases s’entén per:
1) Línia d’habitatge. Inclou els lloguers i despeses hipotecàries de l’habitatge de la unitat
familiar. S’exclouen expressament lloguer i despeses hipotecàries de segones
residències, així com les despeses per l’assegurança tant de la residència familiar com
de les segones residències.
2) Línia de subministraments. Inclou els deutes de llum, gas, butà, telefonia i internet.
S’exclouen expressament les despeses relatives a sistemes de seguretat de l’habitatge.
3) Línia sanitària. Inclou exclusivament els
temporalitzada de la xarxa sanitària pública.
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4) Línia de reparació o substitució d’electrodomèstics bàsics. Únicament s’inclouen els
següents electrodomèstics: nevera, forn, vitroceràmica o fogons de gas o elèctrics,
rentadora i caldera.
5) Línia d’altres conceptes que es puguin considerar indispensables o necessaris. Seran
objecte de concreció a la convocatòria corresponent i en cap cas podran contradir les
presents bases.
5.

Els supòsits previstos a l’apartat anterior tenen la consideració de mínims, S’habilita
expressament a les respectives convocatòries a concretar o ampliar els conceptes
anteriors, sense que puguin contradir les presents bases.

6.

Els fets subvencionables en cap cas podran ser anteriors a la data de declaració de l’estat
d’alarma. Els fet subvencionables finalitzaran a data 31 de desembre de 2020.

7.

En cap cas seran objecte de subvenció els tributs (IBI, taxes municipals, etc.).

Article 2. Règim jurídic
El procediment per a l’atorgament de les subvencions es tramita en règim de concurrència
pública competitiva.
Les subvencions a què fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual,
queden subjectes a l’ import màxim de la dotació pressupostaria, 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.
Estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es condiciona el seu
atorgament, i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a
l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la normativa
aplicable en matèria de subvencions segons la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, i el Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.

Article 3. Beneficiaris
Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada
pel COVID-19 queden definits amb el tenor següent essent necessari que les persones
beneficiàries els compleixin en la seva totalitat:
a) Que les persones sol·licitants siguin majors de 16 anys.
b) Que la persona o la unitat familiar estiguin empadronades al municipi abans del dia 31
de desembre de 2019 i que continuïn empadronades a Altafulla a la data de la
convocatòria.
c) Que el sol·licitant estigui o passi a estar en situació d'atur; que el subjecte sol·licitant
estigui o passi a estar en ERO o ERTO o que el subjecte sol·licitant sigui empresari o
professional i pateixi una pèrdua igual o superior al 75% dels seus ingressos.
d) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes
anterior a la sol·licitud, l’establert a l’article 5.10 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica.
S’entén com unitat familiar la formada per la totalitat de persones empadronades al
domicili.
e) No disposar de béns immobles –diferents a l'habitatge habitual— en qualitat de
propietari, posseïdor o usufructuari. Es considerarà que no concorren aquestes
circumstàncies quan el dret recaigui únicament sobre una part alíquota de la mateixa i
s’hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense testament.
S’exceptuarà d’aquest requisit també a qui, sent propietari d’un habitatge, acreditin la
no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, o per qualsevol altre
causa aliena a la seva voluntat o quan l’habitatge resulti inaccessible per raons de
discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de
convivència, però sempre hi quant, en tots els casos, acreditin que no obtenen benefici
o rèdit econòmic de dita propietat.

f) Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguin el seu domicili habitual i
permanent en l’habitatge arrendat no tinguin parentesc en primer o segon grau de
consanguinitat o de afinitat amb la persona que tingui la condició d’arrendador de
l’habitatge.
g) Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguin el seu domicili habitual i
permanent en l’habitatge arrendat no sigui soci/a o partícep de la persona física o
jurídica que actua como a arrendadora.
Els punts d), e), f) i g) són aplicables únicament a la línia d’ajut de l’habitatge.

Article 4. Incompatibilitats
Aquests ajuts són compatibles amb la resta d’ajuts previstos per aquests conceptes d’altres
administracions, però tenint en compte que la suma rebuda total dels altres ajuts més aquest
no superi en import el del concepte que es vol subvencionar.
Per tal de comprovar aquest requisit s’exigirà al sol·licitant autorització expressa per sol·licitar
la informació necessària d’altres Administracions públiques.

Article 5. Convocatòria
Dintre del termini màxim d’un mes des de la publicació de les present bases, l’òrgan
competent aprovarà la convocatòria de subvencions. El termini de presentació de sol·licituds
començarà el dia següent de la publicació del extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, mitjançant la BDNS, i finalitzarà quan aquesta determini.
La convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), regulada
per l’article 20 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions, al taulell
d’anuncis de la corporació i s’inserirà una referència d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (BOPT).

Article 6. Aplicació pressupostària
El finançament de les subvencions contemplades a les presents bases anirà a càrrec a
l’aplicació pressupostària 2-231-48002 del pressupost de l’Ajuntament d’Altafulla.
L’import del crèdit pressupostari es determinarà a la convocatòria corresponent. No es podran
concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.

Article 7. Criteris d’atorgament
Les subvencions s’atorgaran segons el corresponent ordre d’entrada al registre de l’Ajuntament
i fins esgotar el crèdit previst en la corresponent convocatòria.

Article 8. Import dels ajuts
1. La quantia de la subvenció a concedir a les persones sol·licitants que compleixin tots els
requisits exigits en aquestes bases, serà de màxim 600 euros per unitat familiar.
2. S’estableixen els següents límits màxims per a cada línia d’actuació:

a) Habitatge: 600 euros.
b) Subministraments de llum, gas i butà: 250 euros.
c) Subministrament de telefonia i internet: 35 euros per mes.
d) Sanitària: 200 euros.
e) Reparació o substitució d’electrodomèstics bàsics: 400 euros.
f)

Altres conceptes que es puguin considerar indispensables o necessaris: 200 euros.

Article 9. Sol·licituds
El procediment es tramitarà mitjançat convocatòria pública que s’ajustarà a allò que disposen
aquestes bases.
Les sol·licituds d’ajuts es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Altafulla o a través
de la Seu electrònica d’acord amb allò establert a l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Aquestes sol·licituds hauran d’anar acompanyades en el seu cas, de la documentació
establerta a l’article 10 de les presents bases.
Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència, incoherència o hi manca
algun document necessari per la concessió de l’ajut, l’Ajuntament requerirà l’interessat per tal
que en el termini de 10 dies completi o esmeni la seva petició. Si en aquest termini no es
produeix l’esmena o no s’aporta la documentació sol·licitada, s’entendrà que desisteix de la
petició i s’arxivarà sense més tràmits.

Article 10. Documentació
1.
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documentació:

en

aquesta

subvenció

hauran

de

presentar

la

següent

a) Documents comuns a totes les línies d’actuació:
1) Instància individualitzada per a cada beneficiari que sol·licita la subvenció.
2) DNI del sol·licitants i de la unitat de convivència (en cas que no es disposi en els
Registres de l’Ajuntament).
3) Sentència de separació o divorci, si s'escau.
4) Autorització perquè l’Ajuntament d’Altafulla pugui obtenir dades de l'Agència Estatal
Tributària i de l’Agència Tributària de Catalunya.
5) Certificat de no ser deutor amb la Hisenda Pública o autorització per que el propi
Ajuntament obtingui aquestes dades.
6) Certificat d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
7) Certificat d’atur o document acreditatiu de la situació de l’ERO o ERTO.
8) Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat bancària on constin
les dades bancàries del compte on es podrà transferir l’import de la subvenció,
segons model annex, o document equivalent obtingut per banca electrònica, on
figuri titular del compte bancari i les dades bancàries completes del proveïdor o
beneficiari.

b) Documents per la línia d’habitatge:
1) Escriptures de compravenda de l'habitatge i de concessió del préstec amb garantia
hipotecària (en cas d’habitatges en propietat).
2) Contracte d’arrendament (en cas d’habitatges de lloguer).
c) Documents per la línia de subministraments:
1) Factures o rebuts de llum, gas, telefonia o internet.
d) Documents per la línia de despesa sanitària:
1) Recepta mèdica temporalitzada.
e) Documents per la línia de reparació o substitució d’electrodomèstics bàsics:
1) Factura de la compra de l’electrodomèstic o de la reparació o pressupost.
f) Documents per la línia d’altres
indispensables o necessaris:

conceptes
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puguin
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1) Els indicats a la corresponent convocatòria.
2.

La documentació justificativa de la respectiva línia d’actuació (factures, rebuts o similars)
haurà d’anar a nom del sol·licitant o d’algun membre de la unitat familiar.

3.

L'Ajuntament podrà sol·licitar o comprovar d’ofici, a més de la documentació requerida,
tota aquella que es consideri necessària per verificar el compliment dels requisits de la
subvenció.

Article 11. Procediment de concessió, resolució i notificació de la resolució de les
sol·licituds
El òrgan instructor és el Departament corresponent de l’Ajuntament, el qual examinarà les
sol·licituds presentades i requerirà les persones interessades perquè esmenin els defectes
esmenables o aportin la documentació que hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la notificació del requeriment. La presentació fora del termini que
estableixi la convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.
L’Ajuntament podrà sol·licitar al Consell Comarcal del Tarragonès informes de vulnerabilitat.
Un cop avaluades les sol·licituds, la comissió avaluadora formularà la proposta de resolució de
concessió o denegació de subvencions a l’òrgan competent per resoldre.
Aquesta comissió avaluadora estarà formada per:


L’alcalde/essa o persona en qui delegui, que actuarà de President/a.



El/la secretari/ària de la Corporació, o persona en qui delegui, que actuarà com a vocal.



El/la interventora de la Corporació, o persona en qui delegui, que actuarà com a vocal.



Un càrrec electe, corresponent a un grup de l’oposició, designat per l’Alcaldia, que
actuarà com a vocal.

La persona instructora formarà part de la comissió avaluadora i exercirà com a Secretària de la
mateixa amb veu i sense vot.
La resolució sobre l’atorgament d’aquesta subvenció serà adoptada per l’òrgan competent, en
el termini màxim de 6 mesos, amb indicació del beneficiari i l’import de l’ajut per a la
contractació.
En el supòsit de denegació, s’especificarà el motiu. L’aprovació de la concessió del ajut
econòmic per part de l’Ajuntament implicarà una reserva de crèdit a favor del sol·licitant.
La notificació de la resolució comunicant el resultat del procediment es durà a terme de
manera individualitzada a cadascun dels sol·licitants, la qual posarà fi a la via administrativa,
contra aquesta els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu.
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’un
mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació.

Article 12. Pagament de l’ajut
El pagament de l’ajut s’efectuarà preferentment mitjançant transferència bancària al compte
de l’entitat bancària del proveïdor. En cas que no sigui possible, la transferència bancària es
realitzarà al compte de l’entitat bancària del beneficiari.

Article 13. Tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garanties dels drets digitals, l’Ajuntament d’Altafulla, tractarà les dades
facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a subvenir el sector comercial i de serveis, afectat
econòmicament per la COVID-19, any 2020, de l’Ajuntament d’Altafulla, basant-se en una
missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de
forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al registre i
publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del sistema Nacional de
publicitat de subvencions. No s’ha previst cap altre cessió.

Article 14. Renúncies
El beneficiari d’un ajut aprovat pot renunciar a l’ajut concedit, cosa que haurà de comunicar
per escrit a l’Ajuntament.

Article 15. Règim sancionador i revocació
Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre
sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei
47/2003 de 26 de novembre General Pressupostària i la Llei 58/2003 de 17 de desembre
General Tributària.
L’incompliment dels requisits no esmenables podrà ser causa de revocació de la subvenció,
amb independència de la infracció i sanció acordada, així com la inexactitud, falsedat o omissió
de caràcter essencial de qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvenció,
i qualsevol altre incompliment de les obligacions descrites a aquestes bases i a la normativa
anterior esmentada.
L’ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada
indegudament de conformitat amb la legislació vigent.

Article 16. Publicitat
La publicitat de les Bases Reguladores d’aquesta subvenció, un cop aprovades pel Ple
municipal, s’efectuarà mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província de
Tarragona i en el taulell d’anuncis de la corporació.

Disposició final
Les presents Bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, i romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.

