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Expedient: 4310420002-2020-0000950 - Convocatòria de subvencions als serveis de proximitat 
amb motiu de la situació generada pel COVID-19. 

 
 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA PER A COMERÇOS, SERVEIS, 
PETITES EMPRESES I TREBALLADORS AUTÒNOMS DEL PERELLÓ 
AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA SITUACIÓ GENERADA PER LA 
COVID-19 
 
 
Primer. Objecte: 
 
Els presents ajuts van destinats als establiments i activitats del sector comercial 
o de serveis (treballador/es autònoms/es, comerços, serveis i petites empreses, 
ja siguin persones físiques o jurídiques), amb seu social al municipi del Perelló 
que exerceixen la seva activitat com a comerç detallista i servei de proximitat i 
que realitzen activitats que s'adrecin exclusivament al consumidor final, que han 
hagut de tancar l'establiment i/o reduir la seva activitat com a conseqüència de 
les mesures establertes en el marc de l'estat d'alarma decretat per fer front a la 
COVID-19, i queden excloses les activitats que no s'adrecin exclusivament al 
consumidor final. 
 
Segon. Bases Reguladores: 
 
Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
no competitiva per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors 
autònoms del Perelló afectats econòmicament per la situació generada per la 
COVID19, publicades íntegrament al BOPT CVE 2021-01445 del dia 26.02.2021 
en la seva aprovació definitiva (enllaç directe a les Bases). 
 
Tercer. Beneficiaris/àries: 
 
Podran ser beneficiaris/ries d’aquesta subvenció: 
 
a) Les persones físiques (d'alta al Règim especial de treballadors Autònoms 
(RETA) de la Seguretat Social) i les persones jurídiques legalment constituïdes, 
titulars d’establiments i/o activitats de sector comercial minoristes i de serveis de 
proximitat que s'adrecen exclusivament al consumidor final, amb seu social al 
Perelló, i que s'han vist obligades a tancar, suspendre i/o no poder prestar el seu 
servei amb normalitat per la situació del Covid-19, i que a més a més compleixin 
tots els requisits que es relacionen en l’apartat 2. 
 
Queden excloses, per tant, aquelles activitats empresarials que no compleixin 
aquestes definicions. 
 
 

http://www.elperello.cat/sites/elperello/files/recursos/subvencions/2021_02_26_bopt_aprovacio_definitiva_bases_reguladores_subvencions_per_a_comercos_serveis_petites_empreses_i_treballadors_autonoms_afectats_economicament_per_la_situacio_generada_per_la_covid-19.pdf
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Les persones que estiguin donades d'alta al Règim especial de treballadors 
Autònoms (RETA) de la Seguretat Social i, a la vegada, siguin representants 
legals o tinguin algun tipus de participació en les persones jurídiques, només 
podran fer una sol·licitud. 
 
2.- Requisits dels/les beneficiaris/àries: 
 
a) Acreditar la titularitat de l’activitat comercial detallista o de serveis de proximitat 
al municipi del Perelló, i que estiguin en possessió dels permisos relatius a 
l'activitat. 
 
b) Haver estat declarada l'activitat de l'interessat, no essencial, i, per tant, haver-
se vist afectada per la suspensió, tancament o reducció de l’activitat, d'acord amb 
el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma i els 
Decrets i Resolucions posteriors de suspensió i tancament. 
 
c) En cas d'haver pogut continuar la seva activitat una vegada aixecades les 
mesures de tancament, haver sofert una davallada dels ingressos de la 
facturació d'un 40%, respecte del mateix període de l'any anterior. En cas de les 
persones físiques o jurídiques amb una antiguitat de l'activitat inferior a un any, 
la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta de 
l’activitat. 
 
d) Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb 
l'Ajuntament del Perelló, la Seguretat Social, l'Agència Tributària Estatal i la 
Generalitat de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud, o bé demostrar 
que s'ha demanat un aplaçament de les mateixes. 
 
e) No trobar-se afectat/da per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS). 
 
f) No haver estat beneficiaris de cap altre ajut provinent d'aquest Ajuntament per 
als mateixos conceptes. 
 
3. Els/les beneficiaris/àries hauran de complir les obligacions que derivin de l'acte 
d'atorgament de la subvenció i, en tot cas, aquelles que es preveuen els articles 
11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Quart. Despeses subvencionables: 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, les següents 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada i s’efectuïn en el termini establert en aquestes Bases 
Reguladores. 
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a. Despeses de llum. 
b. Despeses d'aigua. 
c. Despeses de gas. 
d. Despeses de lloguer del local directament relacionat amb l'activitat. 
e. Quotes de préstecs personals directament relacionats amb el negoci. 
f. Quotes de préstecs hipotecaris directament relacionats amb el negoci. 
g. Despeses necessàries per a l'obertura i realitzades per a l'adequació de 
l'activitat i/o de l'establiment a les condicions per a la prevenció de la Covid-19 
regulades per normativa. 
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
1. Adquisició de béns materials i equipaments inventariables que no siguin 
necessaris per donar compliment a la situació per a l'obertura i realitzades per a 
l’adequació de l'activitat i/o de l'establiment a les condicions per a la prevenció 
de la Covid-19 regulades per normativa. 
 
2. L'IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 
 
Cinquè. Quantia: 
 

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 431-480.00 Ajuts als comerços afectats 
COVID19 i ascendeix a 30.000,00 €. 
 
La quantia de la subvenció serà per un import màxim individual de 400,00 €  
 
No s'aplicaran criteris d'atorgament, atès que es tracta d'un procediment de 
concessió de concurrència no competitiva. Per tant, no serà necessari establir la 
comparació entre les sol·licituds ni la prelació entre les mateixes. 
 
En cas que el crèdit disponible en l’aplicació pressupostària no sigui suficient per 
atendre totes les peticions presentades dins de termini i que compleixen els 
requisits, s’aplicarà un prorrateig, d’acord amb el que estableix l’article 22.1 de la 
LGS; que consistirà en dividir l’import disponible a l’aplicació pressupostària, 
entre el nombre de sol·licituds presentades. 
 
Sisè. Sol·licituds i termini de presentació: 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i restarà 
obert fins l’11 de juny de 2021. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com la relació de tots els documents 
exigits a la base 6 podran trobar- se a la web municipal (enllaç directe). 
 

http://www.elperello.cat/noticies/subvencions-comercos-serveis-petites-empreses-i-treballadors-autonoms-del-perello-afectats
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Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 6 s'hauran 
de presentar telemàticament per la seu electrònica de l’ens (enllaç directe al 
tràmit instància genèrica) i emplenant-se el model normalitzat, que serà signat 
per l'interessat/da o pel representant legal. La documentació caldrà presentar-la 
en format PDF. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i 
l'acceptació de les normes que la regulen. 
 
El procediment s'iniciarà a instància de part i l’òrgan gestor comprovarà que 
compleix els requisits formals exigibles i que s’acompanya la documentació 
preceptiva. En cas contrari es requerirà a l’interessat per a què en el termini de 
10 dies hàbils esmeni la falta de documentació o la complementi  
 
SISÈ.- Període d’execució: 
 
Les subvencions tramitades a l’empara d’aqueta convocatòria es concediran 
com a màxim a l’exercici pressupostari 2021. 
 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=758
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=758

