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BASES REGULADORES DE LES AJUDES A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I 

EMPRESES DE FONOLLOSA, QUE S’HAN VIST AFECTADES ECONÒMICAMENT PER LES 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

1. Finalitat i Objecte 

 

1.1 La situació d’emergència en la que estem immersos ens obliga a prendre mesures 

excepcionals per tal de poder reactivar l’economia local. Per aquest motiu es vol dur a terme 

una línia d’ajuts directes a autònoms i comerços al nostre municipi, per tal de poder ajudar 

econòmicament aquells agents econòmics que pateixen la situació derivada de la pandèmia 

del Covid-19 i el posterior estat d’alarma.  

1.2 L’objecte d’aquestes bases es fixar els criteris per a la concessió d’ajuts econòmics 

d’urgència a les persones treballadores autònomes i a les empreses ubicades a Fonollosa. 

1.3  Es declara urgent la tramitació d’aquest procediment de subvencions.  

 

2. Ajut 

AJUT PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I EMPRESES UBICADES A 

FONOLLOSA 

L’ajut consisteix en una prestació econòmica entre 200,00 euros i 500,00 euros, que té per 

finalitat compensar les pèrdues econòmiques. 

- Per una banda, les persones treballadores autònomes, persones físiques, amb activitats 

econòmiques per a les quals s’ha decretat el seu tancament pel Reial Decret 463/2020, 

de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi 

sanitària ocasionada pel Covid-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes 

concordants i per a les persones treballadores autònomes no obligades al tancament de 

l’activitat que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a 

conseqüència dels efectes del Coronavirus.  

- I per l’altra, les empreses que estiguin ubicades a Fonollosa, amb activitats econòmiques 

per a les quals s’ha decretat el seu tancament pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 

pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària 

ocasionada pel Covid-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i 

per la mateixa tipologia d’empreses, en aquest cas no obligades al tancament de 

l’activitat, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a 

conseqüència dels efectes del Coronavirus.  

 

3. Persones Beneficiàries 

Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les persones treballadores autònomes, persona 

física, empreses, empadronades a Fonollosa i donades d’alta com a treballadors/es 

autònoms/es i empreses al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o 
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a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, amb centre de treball o activitat a Fonollosa, 

que reuneixin els requisits de l’apartat 4 d’aquetes bases.  

4. Requisits per obtenir la condició de beneficiari 

Persones treballadores autònomes 

a- Ser persona treballadora autònoma persona física. No s’inclouen els treballadors 

autònoms socis de societats anònimes.  

b- Es trobi inscrita al padró d’habitants del municipi de Fonollosa el dia 1 de març de 2020 

i que encara ho sigui en la data de la sol·licitud de subvenció, requisit aquest que serà 

verificat d’ofici per l’Ajuntament.  

c- No incorri en causa de prohibició de rebre subvencions segons l´art.13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, que compleixi les obligacions tributàries 

davant l´Ajuntament, l´Agència tributària i la S.S o bé disposar de la corresponent 

resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels 

seus deutes en el moment de la presentació de la sol·licitud de l´ajut. 

d- Estar en situació d'alta en el moment de la sol·licitud, com a persona treballadora 

autònoma al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una 

mutualitat com a sistema alternatiu al RETA i com a mínim, des de l´1 de març de 2020. 

e- Tenir el centre de treball o activitat de la persona beneficiària de la subvenció al municipi 

de Fonollosa. 

f- Haver suspès obligatòriament la seva activitat econòmica com a mesura derivada de 

l'aplicació del Reial Decret 463/2020,de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma 

per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel 

Reial Decret 465/2020 i normes concordants. Les activitats que poden complir aquest 

apartat estan detallades en el llistat de CNAE de l´Annex 1 que acompanya aquestes 

bases. 

g- En el cas de no haver suspès la seva activitat econòmica en l´aplicació del Reial Decret 

463/2020, de 14 de març, s´haurà de justificar haver patit una reducció del 50% de la 

seva facturació en el mes d´abril de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any 

anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones 

treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb 

la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA. Les activitats que poden complir 

aquest apartat són la resta d´activitats no detallades en el llistat de CNAE de l´Annex 1 

que acompanya aquestes bases. 

Per a les empreses ubicades a Fonollosa 

a- No incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l´art.13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, que compleixin les obligacions tributàries 
davant l´Ajuntament, l´Agència tributària i la S.S o bé disposar de la corresponent 
resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels 
seus deutes en el moment de la presentació de la sol·licitud de l´ajut. 
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b- Estar en situació d'alta al cens d´activitats de l´Agència tributària en el moment de la 
sol·licitud. 

c- Disposar de la llicència d´activitat concedida per l´Ajuntament o haver presentat una 
comunicació prèvia o declaració responsable d´obertura de l´activitat, com a mínim, des 
de l´1 de març de 2020. Requisit que podrà comprovar directament l´Ajuntament amb 
les dades que consten als expedients municipals. 

d- Haver suspès obligatòriament la seva activitat econòmica com a mesura derivada de 
l'aplicació del Reial Decret 463/2020,de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel 
Reial Decret 465/2020 i normes concordants. Les activitats que poden complir aquest 
apartat estan detallades en el llistat de CNAE de l´Annex 1 que acompanya aquestes 
bases. 

e- En el cas de no haver suspès la seva activitat econòmica en l´aplicació del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, s´haurà de justificar haver patit una reducció del 50% de la 
seva facturació en el mes d´abril de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any 
anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de les empreses amb 
una antiguitat inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des 
de l'alta de l´empresa. Les activitats que poden complir aquest apartat són la resta 
d´activitats no detallades en el llistat de CNAE de l´Annex 1 que acompanya aquestes 
bases. 

f- Únicament en el cas d'empreses, persones jurídiques, també han de disposar de 
l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts en el Registre 
mercantil o en el registre corresponent. Que el sol·licitant de la subvenció disposa de 
facultats de representació de l'empresa, d'acord amb l'escriptura notarial corresponent 
inscrita en el Registre mercantil o en el registre corresponent, si escau, o d'acord amb 
qualsevol altre mitjà vàlid en dret per acreditar la representació. 

 
4.2 El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les dades i les declaracions 
responsables que inclou el formulari de sol·licitud de subvenció, el document expedit per la S.S 
o una mutualitat que justifiqui l’alta al RETA i el document expedit per l’Agència Tributària de 
l’alta censal en la data del a sol·licitud i la presentació de la documentació acreditativa quan així 
es sol·liciti.  
 
4.3 La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti que la 
persona o l’empresa peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes bases 
i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb totes les 
obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent.  
 
5. Quantia dels ajuts i Import destinat als ajuts 
 
La quantia dels ajuts serà igual per a totes les persones beneficiàries i tindrà un import mínim 
de 200,00 euros i màxim 500,00 euros en funció de les concessions que hi hagi.  
 
5.1 L’import màxim que es destina a aquest ajuts és de 15.000€ a càrrec de l’aplicació 
01/231/48000 del pressupost municipal vigent.   
 
6. Procediment de concessió 
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6.1 El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol 
fins a exhaurir el crèdit disponible.  
 
6.2 Les sol·licituds s’han de resoldre per ordre cronològic de presentació.  
 
6.3 Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud i el compliment de la 
condició de beneficiari, dona dret a l’obtenció de l’ajut, sempre i quan, hi torni haver 
disponibilitat pressupostària.  
 
7. Òrgan competent 
 
L’òrgan competent per aprovar les bases és el Ple de l’Ajuntament i la convocatòria serà 
aprovada per Resolució d’Alcaldia.  
 
8. Publicitat de la convocatòria  
 
La convocatòria es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’edictes municipal.  
 
9. Presentació de sol·licituds  
 
9.1 Les sol·licituds es presentaran telemàticament a la seu electrònica municipal 
www.fonollosa.cat, en el termini que estableixi la convocatòria.  
 
9.2  Les sol·licituds es presentaran amb la instància genèrica disponible a l’apartat de serveis i 
tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament ( www.fonollosa.cat ), i s’hi adjuntarà el formulari que 
figura a l’annex dos amb la documentació que s’indica.  
 
AJUT PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I EMPRESES UBICADES A 

FONOLLOSA 

Persones treballadores autònomes 

Document expedit per la Seguretat Social que acrediti que el treballador es troba donat d’alta al 

Règim especial de treballadors autònoms o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, 

en la data de la sol·licitud i com a mínim des de l’1 de març de 2020.  

Empreses ubicades al municipi 

Document expedit per l’Agència tributària que acrediti l’alta de l’activitat en la data de la 

sol·licitud i com a mínim des de l’1 de març de 2020.  

9.3 Per a les sol·licituds que presentin esmenes se’ls atorgarà un termini màxim de 5 dies hàbils 

per a la seva correcció des de la data de publicació a la seu electrònica municipal. El requeriment 

s’entendrà incomplert si transcórrer el citat termini sense que l’interessat el compleixi.  

10. Tramitació de la subvenció  
 

http://www.fonollosa.cat/
http://www.fonollosa.cat/


                                                 
 

 
C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat 

10.1 Per resoldre els ajuts de la convocatòria, l’Alcaldia aprovarà un acord en el qual es 

determinarà motivadament a quins sol·licitants se’ls reconeix la condició de beneficiaris i a quins 

se’ls denega. 

10.2 La presentació de la documentació que acredita el compliment dels requisits que atorguen 

la condició de beneficiari conformarà la justificació d´aquest ajut per part del beneficiari. 

10.3 En el termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l´endemà de l´acord de la Resolució 

d’Alcaldia es procedirà a transferir als beneficiaris l’import de la subvenció concedida al compte 

bancari que hauran hagut d’indicar a la seva sol·licitud. 

10.4 Totes les notificacions del procediment es faran a tots els interessats per publicació a la seu 

electrònica municipal www.fonollosa.cat, a l’empara de l’art. 45.1.b de la Llei 39/2015. 

10.5 Es considerarà que l’acceptació de l’ajut atorgat es presumeix amb la formulació de la 

sol·licitud. 

11. Obligacions als beneficiaris.  
 
11.1 Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents: 

a- Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
b- Hauran de conservar durant un termini de 6 anys els documents que acrediten el seu 

dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició de l’Ajuntament durant aquest 
mateix termini, comptador des que es practiqui el pagament de la subvenció. 

c- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l´exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 

11.2 Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 

subvenció, en atenció a la naturalesa de la subvenció i dels seus beneficiaris. 

11.3 La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions. Els beneficiaris 

accepten la publicitat oficial de la subvenció obligatòria conforme a les Llei 19/2013 i 19/2014. 

12. Revocacions i causes de reintegrament 
 

12.1 El fet de presentar la declaració responsable faculta a l´Ajuntament de Fonollosa per fer, 

en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o 

exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades de les declaracions. 

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada en el formulari de 

sol·licitud deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb 

l'audiència prèvia a la persona interessada; en conseqüència, comporten la inadmissió de la 

sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es 

coneixen amb posterioritat a la concessió, i comporten, així mateix, l'exigència de les 

responsabilitats de qualsevol mena en què s'hagi pogut incórrer. 
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12.2 Estarà obligat a reintegrar l’ajut, el beneficiari o la beneficiària que hagi percebut la 

subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva 

concessió; i en els altres supòsits previstos en la normativa de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 

13. Incompatibilitats  
 
Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics 
o privats, destinada a l’autònom afectat per l’Estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, arran de la pandèmia del Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


