
 
 
 
Servei de Promoció de la Ciutat 
Unitat de suport jurídic i administratiu 
  

 
CONVOCATÒRIA 

 
 
La tinent d’alcalde, regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement ha dictat, el dia 
22 de maig, Resolució per la qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d’ajudes a 
autònoms i empreses afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. 
   
De conformitat amb el previst als articles 17.3b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complert 
de la qual pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index 
 
 

Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte de la convocatòria és regular la concessió d’ajuts per autònoms i empreses 

afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 com a conseqüència de la 

declaració de l’estat d’alarma en data 14 de març de 2020.  

 

Beneficiaris 
 

Persones o entitats beneficiàries 
 

- Les persones físiques autònoms que estiguin donats d’alta al Règim especial dels 
treballadors per compte propi o autònoms ( RETA)  o règim equivalents  

- Les societats ja constituïdes, amb independència de la seva forma jurídica sempre i 
quan el seu volum d’operacions no superi els 200.000,00 euros anuals  (Per a 
determinar el volum de facturació anual es tindrà en compte el volum de facturació 
de l’últim exercici presentat) 

 
Requisits de les persones o entitats beneficiàries 
 

a) Estar inscrites en els registres que corresponguin (si escau) amb anterioritat a la 
declaració de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març 
(BOE núm. 67, de 14.03.2020). 

b) Tenir el domicili fiscal  i/o el centre de treball a Manresa. 
c) En el cas de les persones autònomes, estar donada d’alta en el règim especial dels 

treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o règim equivalent amb anterioritat 
a la declaració de l’estat d’alarma decretat per Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

d) Tant les persones físiques com jurídiques estar donades d’alta d’activitat com a 
mínim des del primer trimestre del 2020. 

e) En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l'ajut regulat a la 
Resolució TSF/1985/2019, de15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa 
de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles 
que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de 
l'ajut atorgat en l'esmentada subvenció. 

f) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat, l’Ajuntament i les 
obligacions davant la Seguretat Social .Aquest compliment s’haurà de mantenir al 
llarg de tot el procediment: en el moment de la presentació de la sol·licitud, 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index


prèviament a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.   Les 
persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya la Tresoreria General de la Seguretat 
Social o l’Ajuntament una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra 
condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti 
aquesta prerrogativa especial. 

g) Haver suspès 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 per la COVID-19, modificat pel 

Reial Decret 465/2020 i normes concordants. La relació d’activitats econòmiques 

suspeses és la que es relaciona a l’Annex 1 de les bases reguladores. Aquesta 

relació és orientativa i no exclou la possibilitat que, segons les característiques de 

l’activitat, hagi pogut realitzar algun tipus d’activitat econòmica des de la declaració 

de l’estat d’alarma fins a l’aixecament de les limitacions en funció de les fases de 

transició a una nova normalitat. En aquest últim cas haurà de formalitzar la sol·licitud 

indicant la davallada dels ingressos, sempre i quan aquesta sigui com a mínim del 

75%. 

h) En cas d’haver pogut continuar l’activitat una vegada entrat en vigor el decret 

463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert una 

davallada dels ingressos per vendes d’un 75%, respecte del mateix període de l’any 

anterior. 

En el cas de persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la 

comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de la data d’alta 

d’activitat.  

i) No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions 

establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

j) Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de minimis (Reglament 

(CE) 1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 

87 i 88 del tractat CE). 

k) Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa. 

l) Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació. 

m) Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el 

compliment de la finalitat que determina la concessió de l’ajut. 

n) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb 

posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de 

les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 

o) Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament 

p) En el cas de persones estrangeres hauran de disposar del corresponent permís de 

treball per compte propi. 

q) Comprometre’s  a reobrir i/o reactivar l’activitat econòmica abans de finalitzar l’any 

2020 

r) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició 

inclosa en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de 

reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014) en data 31 

de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estiguin 

en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19. D’acord amb aquest precepte es 

considerarà que “una empresa esta en situació de crisi si, de no mediar  una 

intervenció  de l’Estat la seva desaparició econòmica fos quasi segura a curt o mitjà 



 
 
 

termini. En conseqüència, es considerarà que “una empresa esta en crisi si concorre 

almenys una de les següents circumstàncies: 

a) Tractant-se d’una societat de responsabilitat limitada quan hagi desaparegut més 
de la meitat del seu capital social subscrit a conseqüència de les pèrdues 
acumulades; és el que succeeix quan la deducció de les pèrdues acumulades de 
les reserves ( i de tots els demés elements que se solen considerar fons propis 
de la societat) condueix a un import acumulatiu negatiu superior a la meitat del 
capital social subscrit. 

b) Tractant-se d’una societat en la que almenys alguns socis tenen una 
responsabilitat il·limitada sobre el deute de la societat quan hagi desaparegut per 
les pèrdues acumulades de més de la meitat dels seus fons propis que figuren en 
la seva comptabilitat. 

c) Quan l’empresa es trobi immersa en un procediment de fallida o insolvència o 
reuneixi els criteris establerts en el seu dret nacional per ser sotmesa a un 
procediment de fallida o insolvència a petició dels seus creditors.” 

 

s) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents 
degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial 
aplicable.  

t) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar. 

 
 
Bases reguladores 
 
Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria són les aprovades pel Ple de la 
Corporació en sessió de 21 de maig de 2020, les quals seran publicades al Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona de 27 de maig de 2020. i poden recollir-se a les dependències 
municipals, així com consultar-se  a la web municipals http://www. manresa.cat/ 
 
Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions 
van ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004 pel qual s’aprova 
l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa (BOPB 13.01.2005) així 
com també mitjançant les Bases d’execució del Pressupost de 2017, aprovades per acord 
plenari de 19 de desembre de 2019, documents que es poden consultar a la pàgina web 
municipal http://www.manresa.cat/. 
 
 
Quantia 
 

Quantia de l’Ajut 
 
L’ajut consistirà en una aportació única de 600,00 euros per persona beneficiària.  

Lles sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les 

verificacions oportunes, i fins a exhaurir la dotació pressupostaria assignada 

Crèdit pressupostari  
 
L’import total d’aquests ajuts serà d’un màxim de 200.000,00 euros  que aniran a càrrec de 
l’aplicació pressupostaria 4300.47000 del pressupost municipal de 2020.  
 
Es donaran ajudes fins a esgotar la partida pressupostària. 
 

http://www.manresa.cat/


 
Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de 
la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, prèvia comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).  

 
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Manresa http://www.manresa.cat/  i hauran d’adjuntar la documentació prevista en l’apartat 

7.2 d’aquestes bases 

La identificació de les persones sol·licitants es farà a través dels sistemes de signatura 

electrònica. Es consideraran certificats admesos per l’Ajuntament de Manresa els que 

accepta el servei VÀLid del Consorci AOC: idCAT Mòbil, Certificats digitals i Certificats 

admesos pel validador del consorci AOC per a relacionar-se amb les administracions 

públiques.  

La falsedat en qualsevol dada en el formulari de sol·licitud o document que l'acompanyi, 

deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es conegui i, 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 .  

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica. En cas contrari, únicament es 

tindrà en compte la primera sol·licitud presentada i no s'admetrà la resta de sol·licituds. 

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

Altres dades 
 
Criteris d’atorgament 
 
Lles sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les 

verificacions oportunes, i fins a exhaurir la dotació pressupostaria assignada. 

Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a 

l’obtenció de l’ajut.   

Pagament  

L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de 

garanties  

Despeses subvencionables 

Són subvencionables les despeses fixes originades a partir de la declaració de l’estat 

d’alarma i fins a 31 de desembre de 2020. 

Són despeses elegibles les derivades dels contractes de lloguer, serveis d’assessorament i 

gestió, despeses del personal contractat o familiars col·laboradors ( inclou sou i seguretat 

http://www.manresa.cat/


 
 
 
social),  despeses de seguretat social i altres despeses directament vinculades necessàries 

per a poder exercir l’activitat econòmica amb garanties 

Se subvencionarà la totalitat de les despeses elegibles, fins a un màxim de 600,00 euros 

sempre i quan les factures, rebuts i/o comprovants estiguin datades entre el 15 de març de 

2020 fins al 31 de desembre de 2020. 

Aquest imports no tindran en compte l’IVA si la quota és deduïble per l’empresa.   

Justificació  

L'òrgan gestor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l'ajut, 

requerirà la documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud presentada, si 

així ho considera convenient.  

La justificació de l’ajut es realitzarà mitjançant un compte justificatiu simplificat que haurà de 

contenir la documentació següent 

- Document  indicatiu dels conceptes subvencionats 
- Memòria econòmica justificativa del cost de les actuacions que consistirà en una 

declaració certificada amb una relació classificada de les despeses i les inversions 
de l’activitat, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió  
i, si s’escau, la data de pagament 

- Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. .Si s’escau, carta de 
pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels 
interessos derivats d’aquests.  

  

En el cas que la documentació aportada no justifiqui el total de pressupost de despeses 

subvencionades, la quantitat subvencionada s'ajustarà d'ofici de forma proporcional a 

l'import de les despeses documentalment justificades, en funció del percentatge del cost 

subvencionat.  

L'òrgan instructor comprovarà una mostra dels justificants de les despeses relacionades en 

la memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de 

la subvenció, requerint a l'entitat beneficiària que els aporti.  

Per fer-ho, s'aplicarà una tècnica de mostreig sobre un 20% de les entitats que han resultat 

beneficiàries de les subvencions dels diferents projectes  

En qualsevol cas, el procediment de justificació es completarà amb l’emissió d’un informe 

tècnic municipal, on s'indicarà que les despeses són compatibles i es corresponen amb 

l'activitat subvencionada i que aquesta s'ha realitzat adequadament, complint-se els 

objectius d'utilitat pública i interès general que en motivaren el seu atorgament.  

Les despeses justificatives hauran d’estar datades entre 15 de març de 2020 i fins el 31 de 

desembre de 2020 i hauran d’estar pagades en el moment de presentar la justificació. 

La documentació justificativa haurà de presentar-se com a màxim fins el dia 31 de gener de 

2021. 


