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BASES REGULADORES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
EXTRAORDINARIS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  ALS 
ESTABLIMENTS COMERCIALS I EMPRESARIALS DE PALAMÓS A FECTATS 
PER LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19  

 
 
1. Objecte i finalitat de les subvencions  
 
L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris als establiments 
comercials i empresarials ubicats al terme municipal de Palamós que han hagut de 
cessar la seva activitat degut als efectes 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, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a 
causa de la crisi esmentada, en virtut del que preveu l’art. 53 i següents de la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires que contempla la posada en 
marxa de polítiques de foment de la competitivitat del comerç urbà i en aquest 
mateix sentit, la mateixa Llei regula la competència que les administracions locals 
tenen en virtut de l'article 84.2 de l'Estatut, que reconeix competències locals en 
matèria de comerç, concretament la regulació de l'establiment d'autoritzacions i 
promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter 
comercial, artesanal, turístic i de foment de l'ocupació. 

2. Tipologia de subvencions 

Es concediran dos tipus d’ajuts:  
 

Línia 1 . Ajuts econòmics de suport a empreses i autònoms per l’afectació de la 
pandèmia COVID-19 (despeses corrents de l’activitat).  

 

Línia 2. Ajuts econòmics de suport a empreses i autònoms per a l’adaptació a les 
noves mesures d’higiene i de mesures preventives del COVID-19 (despesa en 
higiene, salut i inversió en equips). 
 
3. Règim jurídic  
 
La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència 
competitiva  d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l’article 59 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.  
 
La convocatòria està basada en els principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i 
transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es 
condiciona al compliment d’una finalitat d’interès general. 
 
4. Persones beneficiàries 
 
Poden ser persones beneficiàries dels ajuts previstos en aquestes bases aquelles 
persones físiques i jurídiques, titulars d’activitats econòmiques amb seu fiscal al 
municipi de Palamós que s’hagin vist obligades al cessament temporal de la seva 
activitat per allò que disposa en el Reial Decret 463/2020 de 14 de març 2020, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19 i tinguin la corresponent llicència d’activitat.  
 
També seran beneficiàries persones físiques i jurídiques, titulars d’activitats 
econòmiques que en cas d’haver pogut continuar l’activitat una vegada entrat en 
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vigor el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, han 
sofert una davallada dels ingressos per vendes respecte al mateix període de l’any 
anterior. 
 
En cas que una mateixa persona empresària sigui tit ular d’activitats 
empresarials ubicades en més d’un establiment, podr à sol·licitar un ajut per a 
cadascun d’ells. 
 
 
5. Requisits per a sol·licitar l’ajut  
 
1) Les persones perceptores d’ajudes concedides per l’Ajuntament de Palamós 
s’obliguen a actuar de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com a justificar aquestes ajudes d’acord amb el que 
estableixen aquestes bases.  
 
2) Les persones  beneficiàries han d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social.  
 
3) No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en 
matèria d’integració  laboral  de discapacitats  o  molt  greu  en  matèria  de 
relacions  laborals  o  en matèria  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  durant  l’any  
anterior  a  la  convocatòria,  de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 
4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores 
previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte. 
 
4) Permetre a l’Ajuntament de Palamós que faci difusió de les ajudes atorgades.  
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les  responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i, si escau, la incoació de l’expedient de 
reintegrament de l’ajuda.  

 

6. Règim de compatibilitat 

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions 
i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, 
públic o privat, nacional o internacional, sempre que l’import dels ajuts concedits no 
superi la despesa total acreditada. 

7. Elements subvencionables 

Línia 1. Els elements que es consideraran subvencionables seran aquelles 
despeses que s’hagin hagut d’assumir malgrat la suspensió obligatòria de l’activitat 
per aplicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març 2020 pel qual es declara 
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19.  

Seran elements subvencionables: 

1. Les despeses de lloguer del local, interessos hipoteca i/o préstecs derivats de la 
gestió del negoci i/o despeses de comunitat relacionades amb el local on s’ubica 
l’activitat amb establiment, que s’hagin hagut d’assumir malgrat el tancament del 
mateix per aplicació del Reial Decret 463/2020 del 14 de març 2020 pel qual es 
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19 (del 14 de març de2020 fins a la data d’autorització reobertura de 
l’establiment). 
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2. Les despeses dels subministraments bàsics de l’establiment (llum, aigua i gas) 
que s’hagin hagut d’assumir malgrat el tancament de l’establiment per aplicació del 
Reial Decret 463/2020 de 14 de març 2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per 
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (del 14 de març 
de 2020 fins a la data d’autorització reobertura de l’establiment). 
 

3.Les despeses derivades de gestoria per tramitacions relacionades amb aquesta 
situació d’aplicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març 2020 pel qual es 
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19 (ERTO, tramitació ajornament impostos, etc...).  
 

Línia 2.  Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s’hagin hagut 
d’assumir per dur a terme l’adaptació de l’activitat a les noves mesures de 
prevenció i higiene per fer front al COVID-19: 

Les despeses derivades del cost d’adaptació del local per la seva pròxima 
reobertura. 
 
Adquisició d’equips de protecció i higiene per fer front al COVID-19 
 
8. Criteris objectius d’atorgament  
 
Línia 1 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a l’any 2020 per a la concessió de les 
ajudes regulades en aquesta convocatòria serà de 210.000,00€ i anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 20 22 43000 47902 LINIA AJUTS A EMPRESES LOCALS 

La concessió de l’ajut s’efectuarà mitjançant l’assignació d’una puntuació d’acord 
amb els criteris establerts en aquestes bases, i s’assignarà ajut a aquelles 
sol·licituds que hagin obtingut la puntuació més alta i fins a l’esgotament de la 
dotació pressupostària prevista. 
 
BAREM  PUNTS 
L’establiment ha hagut de cessar la seva activitat degut als efectes 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 

 
10 punts 

En  els  casos  de  no  haver  estat  afectat  pel  tancament  total,  haver  
sofert pèrdues  econòmiques  ocasionades  perla  declaració  de  l'estat  
d'alarma durant els mesos de març, abril i maig de 2020, en comparació 
amb les dels mesos de març, abril i maig de 2019:  

 

Haver patit pèrdues d’ingressos entre el 25 i 50 % 3 punts 
Haver patit pèrdues d’ingressos entre el 51 i 75 % 5 punts 
Haver patit pèrdues de més del 75 %  10 punts 
Lloguer del local o préstec hipotecari  adscrit a l'immoble on es 
desenvolupa l'activitat 

 
10 punts 

L'activitat ha hagut d'assumir un préstec per manca de liquiditat 
(sol·licitud préstec ICO ...) 

 
10 punts 

Nombre de persones que treballen a l’empresa: 1 lloc de treball 
3 punts 

Nombre de persones que treballen a l’empresa: De 2 a 5 llocs de treball 
5 punts 

Nombre de persones que treballen a l’empresa: Més de 5 llocs de treball 10 punts 
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Línia 2 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a l’any 2020 per a la concessió de les 
ajudes regulades en aquesta convocatòria serà de 85.000 € i anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 20 22 43000 47903 SUBVENCIONS ADAPTACIÓ 
MESURES DE PREVENCIÓ COVID 19 
 
La concessió de l’ajut s’efectuarà mitjançant l’assignació d’una quantitat d’acord a 
les despeses relacionades a la declaració responsable del sol·licitant fetes per 
l’adaptació de l’activitat a les noves mesures de prevenció i higiene per evitar el 
contagi i la propagació del COVID-19 que en cap cas superarà la quantia de 400 €. 
 
9. Import individualitzat dels ajuts  
 
Línia 1 
 
L’import que es concedirà a cadascun dels establiments es determinarà en relació 
amb els punts assignats en la valoració obtinguda després d’aplicar el que estableix 
el punt 8.  
 
L’import assignat a cada tram es determinarà en funció del nombre total 
d’establiments que hagin superat aquesta puntuació, i fins a esgotar la consignació 
pressupostària.  
 
Això es farà per garantir que tots els establiments valorats amb 6 o més punts 
obtinguin ajut.  
 
S’establiran els 4 trams de puntuació següents:  
 
Tram 1: de 6 a 10 punts 25 %  
Tram 2: d’11 a 15 punts 50 %  
Tram 3: de 16 a 19 punts 75 %  
Tram 4: de 20 a més punts 100 %  
 
A aquest efecte, l’import assignat a la puntuació obtinguda determinarà l’import 
individualitzat de la subvenció que s’atorgarà a cada establiment, que, en tot cas, no 
podrà ser superior a 600 € per establiment.  
 
Línia 2 
 
L’import que es concedirà a cadascun dels establiments es determinarà en relació 
amb la despesa derivada del cost d'adaptació de l'activitat a les noves mesures de 
prevenció i higiene i en cap cas podrà ser superior a 400 € per establiment. 

10.Quantitat dels ajuts 

La quantia de cada ajut dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà cada 
sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases, i atesa la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària 
establerta a la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així 
com el percentatge que representa sobre el pressupost de la sol·licitud. 
 
Línia 1. Ajut per fer front a les despeses que s’hagin hagut d’assumir malgrat el 
cessament obligatori de l’activitat per aplicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de 
març de 2020, l’import de la subvenció sol·licitada no podrà ser superior a la quantia 
de 600 euros.  
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Línia 2. Ajut per fer front a les despeses necessàries per dur a terme l’adaptació de 
l’activitat a les noves mesures de prevenció i higiene per evitar el contagi i la 
propagació del COVID-19, l’import de la subvenció no podrà ser superior a la 
quantia de 400 euros i podrà cobrir fins el 100% del cost de l’actuació. 
 
 
11. Termini per a presentar la sol·licitud i docume ntació que cal aportar  
 
Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la publicació de la 
corresponent convocatòria i en el termini que aquesta fixi, i segons el model 
normalitzat que està a disposició de les persones interessades, a la seu 
electrònica  municipal: https://seu.palamos.cat  
 
La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta l'exclusió de l'aspirant. 
 
A la instància de sol·licitud és obligatori adjuntar una declaració jurada en què la 
persona sol·licitant manifesta que compleix els requisits del Punt 5 d’aquestes 
bases reguladores.  
 
Per a la línia 1 , la sol·licitud  ha  d'anar  acompanyada,  si  s'escau,de  la  següent  
documentació segons supòsit plantejat:  
 
a)Còpia de la declaració d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, o 
declaració censal, relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa. 
 
b) Declaració responsable segons l’Annex I on es detalla la situació que dona lloc a 
la puntuació segons els criteris objectius d’atorgament del punt 8:   
 

• Reducció percentual dels ingressos dels mesos de març, abril i maig de 
2020 en comparació amb els dels mateixos mesos de l'any anterior.  

 
• Despeses de lloguer del local, interessos hipoteca i/o préstecs derivats de la 

gestió del negoci i/o despeses de comunitat relacionades amb el local on 
s’ubica l’activitat amb establiment.  

 
• Despeses dels subministraments bàsics de l’establiment (llum, aigua i gas) 

que s’hagin hagut d’assumir malgrat el tancament de l’establiment i les 
despeses derivades de gestoria per tramitacions relacionades amb aquesta 
situació d’aplicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març 2020 pel qual 
es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19 (ERTO, tramitació ajornament impostos, etc...). 

 
• Nombre de treballadors contractats a l’establiment a data 14 de març de 

2020 i que ho tornen a estar a la finalització de l'estat d'alarma.  
 
 
Per la línia 2  , la sol·licitud  ha  d'anar  acompanyada,  si  s'escau,de  la  següent  
documentació segons supòsit plantejat:  
 
a) Còpia de la declaració d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, o 
declaració censal, relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa. 
 
b) Declaració responsable de despeses relacionades amb l’adaptació de l’activitat a 
les noves mesures de prevenció i higiene per evitar el contagi i la propagació del 
COVID-19 (Annex 2) 
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Un cop rebudes les sol·licituds, s’examinarà si són correctes i completes i, en cas 
contrari, es notificarà a la persona interessada per tal que la revisi o completi en el 
termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació. Si un 
cop transcorregut aquest termini la persona interessada no ha esmenat l’error o no 
ha aportat els documents requerits, es considerarà que desisteix de la seva petició. 
 
Qualsevol inexactitud o falsedat a la declaració responsable comportarà la 
revocació automàtica de l’ajuda sense perjudici de les responsabilitats 
administratives o penals que se'n puguin derivar. 
 
Aquestes ajudes econòmiques (línia 1 i línia 2) son compatibles amb d'altres que es 
puguin obtenir. 
 

12. Comissió Avaluadora  
 
La Comissió Avaluadora avaluarà la sol·licitud presentada i verificarà la 
documentació d’acord amb el punt 10, així com el compliment de les bases. 
 
President:  

Alcalde de l’Ajuntament de Palamós, o persona amb qui delegui. 
 
Vocals:  

- Un tècnic de l’àrea de Promoció Econòmica, o persona a qui delegui. 
- Un tècnic de l’àrea d’Organització, o persona a qui delegui. 
- Un administratiu/va o un tècnic/a de l’àrea corresponent, qui actuarà com 

a secretari/a. 
 
La Comissió avaluadora podrà comptar amb l’assessorament i suport de 
col·laboradors especialitzats si s’escau. 
 
La Comissió avaluadora emetrà un únic informe sobre totes les sol·licituds. En 
aquest informe s'expressaran, si s’escau, la causa o les causes impeditives per 
obtenir la subvenció i els supòsits de desistiment. L’informe s’elevarà a l’òrgan 
competent de resolució. 
 
La Junta de Govern serà l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de 
concessió de la subvenció. 
 
 
13. Termini de resolució i notificació  

 

El termini per a l’atorgament dels ajuts serà, com a màxim, de dos mesos a comptar 
des de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds. 
 
La resolució aprovatòria de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i, de 
conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i podrà ser recorreguda 
potestativament en reposició davant l’alcalde en el termini d’un mes o bé impugnar-
la directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu en el termini de 
dos mesos.  
 
No es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt 
expressament o s’hagi produït la desestimació pressumpta del recurs de reposició 
interposat. 
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La resolució de la convocatòria serà publicada al tauler d'edictes municipal indicant 
el número de registre d'entrada, si ha estat o no concedida, el tram del que forma 
part i l'import total concedit. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 

14. Justificació i forma de pagament 
 
Els beneficiaris, en el termini màxim d’un mes des de la concessió de l’ajut, hauran 
de presentar telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament 
https://seu.palamos.cat o de manera presencial a l’Ajuntament els documents que 
es relacionen a continuació: 
 

• Estat de comptes dels mesos de març, abril i maig de 2019 i dels mesos de 
març, abril i maig de 2020 en què es pugui constatar el percentatge de pèrdues o 
guanys.  
 

• Certificat de vida laboral dels treballadors a càrrec de l’establiment, per tal 
d’acreditar de manera efectiva que estaven contractats el 14 de març de 2020 i 
que ho tornen a estar a la finalització de l'estat d'alarma. 
 

• Còpia del  contracte  de  lloguer  on  es  desenvolupa  l'activitat  o  constitució  
del  préstec hipotecari per la compra de l'immoble on es desenvolupa l'activitat, si 
s’escau. 
 

• Còpia de la formalització d'un préstec bancari per assumir la manca de liquidat 
de l'activitat, si s’escau. 

 
Per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta justificació i la correcta 
aplicació de l'ajut, la Comissió avaluadora pot requerir la documentació justificativa 
de les dades declarades en la sol·licitud presentada.  

 
Igualment, la persona beneficiària haurà de facilitar qualsevol informació o 
comprovació relativa a l'objecte de l'ajut que li pugui requerir la Comissió 
avaluadora. 

 
Una vegada atorgada la subvenció es tramitarà el pagament del 100% de la 
subvenció concedida a les persones beneficiàries.  

 
L’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la 
sol·licitud. A tal efecte, un cop notificada la resolució d’atorgament de la subvenció, 
si les persones beneficiàries no estan interessades en percebre la subvenció 
concedida, disposaran d’un termini de deu dies hàbils per manifestar de forma 
expressa la seva renúncia. 

 
Tot l’esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar 
la resolució d’atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa 
vigent. 
 
El   pagament   es   realitzarà   mitjançant   transferència   bancària   al   compte   
bancari de la persona  beneficiària. 
 

15. Publicitat de les subvencions concedides 

Els ajuts atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través del Tauler d'Anuncis Municipal de l’Ajuntament  
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16. Protecció de dades de caràcter personal 
 
De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia  dels  drets  digitals,  d'acord  amb  el  Reglament  (UE)  
2016/679  del  Parlament  Europeu  i  el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques en relació al tractament de  dades  personals  i  a  
la lliure  circulació  d'aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la  Directiva 95/46/CE  
(Reglament  general  de  protecció  de  dades),  es  posa  de  manifest  que  la  
informació facilitada  pels  peticionaris  d'aquesta  ajuda  serà  tractada  de  
conformitat  amb  la  informació continguda en el registre d'activitats de tractament.  
 
Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la 
convocatòria d’ajuda d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la 
normativa sobre protecció de dades estableix. 
 
 


