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SUBVENCIONS PER A EMPRESES PER PAL·LIAR ELS EFECTES OCASIONATS 
PER LA COVID-19 

 

BASES REGULADORES 

 

1. Objecte de les subvencions: 

L'objecte d'aquesta subvenció és contribuir al manteniment del teixit empresarial del 
municipi greument afectat per la pandèmia ocasionada pel COVID-19 i la conseqüent 
emergència sanitària. La intenció d’aquesta ajuda és pal·liar els efectes a l’economia 
local que ha tingut aquesta situació sobrevinguda i de greus conseqüències. 

L’Ajuntament de Paüls vol posar en valor la vida que els beneficiaris d’aquesta 
subvenció  aporten al poble, per això els vol ajudar a afrontar aquesta dura situació 
que estan vivint. 

 

2. Beneficiaris: 

Poden ser beneficiaris de les subvencions les PIME, qualsevol que sigui la seva forma 
jurídica (autònoms, comunitats de béns, societats mercantils, cooperatives...), que 
hagin estat afectats a causa de la pandèmia. Dins d’aquest àmbit s’entenen inclosos 
les botigues i els negocis d’hostaleria: restaurants, cases rurals, alberg del municipi... 

Excepcionalment, podran accedir a la condició de beneficiari, aquelles empreses que 
mantinguin algun deute pendent amb l'Administració municipal, sempre i quan aquest 
no tingui una antiguitat superior a 6 mesos. 

 
3. Període d’execució 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a 
finançar despeses incorregudes durant el període corresponent al període comprés 
entre març i desembre de 2020. 
 
 
4. Despeses subvencionables 
Són despeses subvencionables: 

• Els lloguers i préstecs relacionats amb l’activitat econòmica. 

• Subministraments (telefonia, internet, aigua i electricitat).  

• Despeses per treballador assalariat que acrediti el titular de l’activitat. 

• Quotes d’autònoms dels mesos de tot l’any. 

• Impostos i taxes. 
 
 
5. Convocatòria: 
La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i 
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. El termini de presentació de 
sol·licituds serà de 15 dies des de la seva publicació. 
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6. Sol·licituds  
Les sol·licituds de subvenció es presentaran al registre general de l’Ajuntament de 
Paüls o bé a través de la seu electrònica, dins el termini fixat en la convocatòria 
mitjançant la documentació següent, que podrà trobar-se al web municipal i a 
l’Ajuntament. 
 
Aquestes sol·licitud hauran d’incloure la petició mitjançant instància genèrica. A més a 
més s’hi haurà d’incloure una relació de les despeses a subvencionar amb els 
corresponents rebuts, 
 
 
7. Procediment de concessió: 
Les subvencions es concediran a tots aquells beneficiaris que compleixin els requisits 
enumerats a l'article 2 d'aquestes bases. En cas que el nombre de sol·licituds amb dret 
a subvenció superi l'import màxim previst a la convocatòria, es prorratejarà l'import 
global màxim previst a la convocatòria entre els beneficiaris de la subvenció. 
 

8. Quantia: 
L’import màxim per sol·licitud de subvenció s'estableix en 250 euros sense 
sobrepassar, en cap cas, el cost de la despesa subvencionada.  
En cas que existeixi sobrant, aquest es distribuirà proporcionalment entre les 
subvencions atorgades en funció de la puntuació obtinguda i import concedit 
inicialment. En aquest cas es podrà ser de fins a 500 euros. 
 
9. Competència: 
L'Alcaldia serà l'òrgan competent per a la iniciació, ordenació, instrucció i resolució del 
procediment de concessió de les subvencions. La proposta de resolució s'haurà de 
sotmetre a informe d'una comissió formada per l'Alcaldia, pels Regidors/es pertanyents 
a la Junta de Govern Local. 
 
 
10. Justificació: 
Els beneficiaris hauran de justificar l'aplicació dels fons rebuts mitjançant la 
presentació dels documents acreditatius de les despeses, incloent els rebuts, factures, 
liquidacions tributàries... 
 
El termini màxim per a presentar la justificació acabarà el dia 31 de maig de 2021. 
 

11. Pagament: 
El pagament de la subvenció s'efectuarà en un termini màxim de tres mesos des del 
moment de la concessió d'aquesta, excepte que per causes justificades es prorrogui el 
mateix.  
 

12. Compatibilitat: 
Aquesta subvenció és compatible amb l'accés a qualsevol altra línia d'ajut concedida 
per qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional. S’estableix com a 
única limitació el 100% de l’import a subvencionar.  

 


