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ANUNCI DE ESMENA D’ERROR MATERIAL.

ORDENAR la publicació de les esmentades Bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència
d’aquest anunci en la Gaseta Municipal.
SOTMETRE les Bases a informació pública per un termini de 10 dies hàbils a partir de la seva
publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, 83 i 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
APROVAR definitivament aquestes Bases sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions
durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació.
OBRIR, el termini per la presentació de sol·licituds, des de l’aprovació definitiva de les bases,
fins el dia 30 de setembre de 2020.
DESIGNAR BARCELONA ACTIVA SAU SPM entitat col·laboradora, d’acord amb el previst en
l’article 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article
18 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei i actuarà en
nom i per compte de l’Ajuntament de Barcelona a tots els efectes relacionats amb la subvenció,
lliurarà i distribuirà els fons públics als beneficiaris, col·laborarà en la gestió de la subvenció i
farà les anotacions pertinents d’entrada com a ingrés i sortida com a despesa en el seu compte
d’explotació.
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DECLARAR d’interès públic la tramitació d’aquest expedient als efectes que preveu la
disposició addicional tercera del RD463/2020, per subvencionar-se situacions derivades de
l’estat d’alarma i resultar necessari per a la protecció del col·lectiu de treballadors i
treballadores autònomes de la ciutat, i aplicar, per aquestes raons d’interès públic, la tramitació
d’urgència al procediment d’aquest Programa de subvencions, d’acord amb l’article 33 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
reduint a la meitat els terminis no suspesos, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i
recursos.

Data 22-5-2020

APROVAR inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria de l’Ajuntament de
Barcelona per a treballadors i treballadores autònomes de la ciutat afectats pel cessament de
l’activitat o la davallada de l’activitat econòmica (Programa Autono+ Barcelona).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Comissió de Govern, en sessió del dia 30 d’abril del 2020, ha adoptat el següent acord:

B

Havent-se comprovat que a l’apartat “certificats” del punt 7 “documentació a presentar” de
l’esmentat anunci s’ha produït un error material, a l’omitir-se part del text, es procedeix
seguidament a la seva esmena, completant el redactat. Per tal de facilitar-ne la seva lectura i/o
consulta, es procedeix a la publicació íntegra de l’acord d’aprovació.

A

El passat dia 4 de maig del 2020 es va publicar al BOPB l’anunci de l’acord d’aprovació de les
bases reguladores i convocatòria de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a
treballadors i treballadores autònomes de la ciutat afectats pel cessament de l’activitat o la
davallada de l’activitat econòmica (Programa Autono+ Barcelona).
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S'obre el termini per a la presentació de sol·licituds des de la data d’aprovació
definitiva de les Bases i la convocatòria fins el dia 30 de setembre de 2020.

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
1. OBJECTE
L’objecte de les presents Bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins
dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles persones físiques que
trobant-se empadronades a la ciutat de Barcelona, desenvolupin la seva activitat
econòmica com a treballadors i treballadores autònomes i tinguin reconeguda la
prestació econòmica extraordinària per cessament de l’activitat de suport al col·lectiu
de persones autònomes afectades greument en la seva activitat i ingressos per la
situació d’emergència sanitària derivada del COVID-19, promoguda pel Govern
d’España segons Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per de front a l impacte econòmic i social del COVID-19 i les seves
modificacions.
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Les raons d’interès públic que aconsellen la tramitació d’urgència obeeixen a la
necessitat de pal·liar de manera ràpida i urgent l’afectació negativa en l’activitat
econòmica de les beneficiàries derivada de la crisi sanitària i de les conseqüències del
cessament de l’activitat obligada per l’article 10 del RD 463/2020.

Data 22-5-2020

D’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’ha acordat d’ofici, per raons
d’interès públic, l’aplicació de la tramitació d’urgència a aquest procediment, el què
significa la reducció a la meitat dels terminis, excepte els relatius a la presentació de
sol·licituds i recursos.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment de l'Acord de la Comissió de Govern de data 30 d’abril de 2020
adoptat per delegació d’Alcaldia de data 15 de juny de 2019 s'aproven inicialment les
Bases i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a treballadors i
treballadores autònomes de la ciutat de Barcelona afectats pel cessament de l’activitat
o la davallada de l’activitat econòmica. S'ordena la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament així com la
inserció d'una referència d'aquest anunci en la Gaseta Municipal. Se sotmeten a
informació pública per un termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent al de
l'esmentada publicació. Es donaran per aprovades definitivament, sempre i quan no
s'hagin formulat al·legacions durant el període d'informació pública que facin
necessària la seva modificació.

A

BASES
REGULADORES
I
CONVOCATÒRIA
DE
LES
SUBVENCIONS QUE ATORGA L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMES EN EL
MARC DEL PROGRAMA AUTONO+ BARCELONA

- Autònoms titulars de negocis tancats per l'Administració arran de l'estat d'alarma,
com comerços al detall, excepte els d'alimentació i begudes, farmàcies, veterinaris,
sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions.
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B

La prestació extraordinària ha estat reconeguda a:
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- Autònoms en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d'almenys un 75% en
els seus ingressos en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.
La concessió dels ajuts econòmics es desenvoluparà en les termes i en les condicions
previstes en aquestes Bases.

Les subvencions a les quals fan referència aquest Programa tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la
normativa general de subvencions i les presents Bases no generen cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.
L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès
general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els
supòsits previstos en la Normativa Reguladora de les Subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona.
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Constitueix el règim jurídic aplicable:
- La Normativa General Reguladora de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona
aprovada pel Consell Municipal en data 17 de desembre de 2010.
- La Llei 38/2003 General de Subvencions i el Reglament de desenvolupament
aprovat pel Reial Decret 887/2006.
- La Carta Municipal de Barcelona.
- La Llei 1/2006 que regula el Règim especial del municipi de Barcelona.
- El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003.
- La Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
- El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent en la matèria.
- La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma pel COVID19.
- Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
- I la resta de normativa vigent aplicable.

Data 22-5-2020

3. RÈGIM JURÍDIC

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona impulsa el Programa “AUTONO+ BARCELONA”, amb la
finalitat de pal·liar l’afectació negativa que per a l’activitat professional del col·lectiu de
persones autònomes ha tingut la crisi sanitària, com a conseqüència de la qual es va
procedir a la declaració de l’estat d’alarma en data 14 de març de 2020 i s’han adoptat
diverses mesures per pal·liar els seus efectes, entre d’altres l’obligació del tancament
de la gran majoria d’establiments comercials minoristes.

A

2. FINALITAT

B

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
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Correspon a l’Ajuntament de Barcelona la resolució de dubtes interpretatius relatius a
les previsions d’aquestes Bases i convocatòria i a la gestió d’aquest Programa de
subvencions.

6. CONDICIONS I REQUISITS
Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen
aquestes Bases les persones físiques que compleixin les condicions següents:
- Empadronament a la ciutat de Barcelona amb anterioritat a la publicació d’aquestes
Bases i convocatòria.
- Tenir reconeguda la prestació econòmica extraordinària per cessament de l’activitat
de suport al col·lectiu de persones autònomes afectades greument en la seva
activitat i ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada del COVID-19,
promoguda pel Govern d’Espanya segons Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març,
de mesures urgents extraordinàries para fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19 i les seves modificacions.
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i amb
les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si
escau.
- Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de
Barcelona, dins dels terminis establerts.
- No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències
fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per
raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d' igualtat efectiva de
dones i homes.
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Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen
aquestes Bases aquelles persones d’alta al Règim Especials de Treballadors
Autònoms (RETA) que, trobant-se empadronades a la ciutat de Barcelona, tinguin
reconeguda la prestació econòmica extraordinària per cessament de l’activitat de
suport al col·lectiu de persones autònomes afectades greument en la seva activitat i
ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada del COVID-19, promoguda
pel Govern d’Espanya segons Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries para fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i les
seves modificacions.
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5. SOL∙LICITANTS I BENEFICIÀRIES

Data 22-5-2020

L’atorgament de la subvenció no podrà donar com a resultat que la persona
beneficiària de la subvenció esmentada pugui oferir preus per sota dels considerats de
mercat o que signifiqui una alteració de les condicions de lliure competència.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.

B

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals
atorgades per a altres projectes.

A

4. COMPATIBILITATS

Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Barcelona)

link

(*) Link Seguretat Social:
https://sede.segsocial.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/detalle/!ut/p/z1/rVTBbuIwFPyV7qFHy
892nDjHsEKhbFJEaQrJBXltB1yVQCELu_362t2VqrIiVKK-WU872VmbFzhGa4aubcL2dp1I5_cvqzCOSNhQGIgWUp6ASRkdB_SQZ9ACnh
6BICbPiRF_qOI2ZhBDLj6zHk4sZKz5x9whSvVtJt2icud0Wau1k1rGqvXu2vwhW
tQ9peWWjaYpt6vV2Z3dWfK2W2ra2tkm9QCiRioWfbKKtxSQmAoZoiWTONAkEjJImRSBkR
M6GZFLHAw6PxPvx9mnCvH93m3_OFo5XtEvn2eHZiCDwDcurT1E92Ruk3QJ
eU3QwET8wOl86Q6B0ETmQH6sHkAZwkKcPTvTUHXDRuTBeQybtisSG65sF
PxCXjKKAiQMIoiqgyQHUtOOcSDC4Q0rG3HcYiZu7MQERXdjhLz0fCSBDoBmEuYAkHk-K7JYwiIIL6bstp6G33D4P1eJy6WP4u8Wzy4J5ulMfFm4_nPkwy3rcuRTt6TTkRTYhfTDc2_EVzvy76nYrI
piJRh_egzvBofDfb1crOZ53xX22eCld4vK4f4lS769AielLNY!/dz/d5/L2dBISEvZ0F
BIS9nQSEh/
La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en
qualsevol moment la veracitat de les dades declarades per al requisit
d’empadronament i qualsevol altre. La inexactitud o falsedat de les declaracions
responsables, a més de ser causa d’exclusió de la persona sol·licitant de la
convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de
qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. No obstant, en qualsevol moment del
procediment, l’Ajuntament de Barcelona podrà sol·licitar els documents d’aclariment o
complementaris necessaris i efectuar les actuacions de comprovació que consideri
oportunes.
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de

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20060
001182
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(Ajuntament

Data 22-5-2020

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G30
4.shtml, amb la Seguretat Social (TGSS) link (*) i amb l’Institut Municipal d’Hisenda

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència
Tributària
(AEAT)
link

B

- Resolució positiva d’atorgament de prestació econòmica extraordinària per
cessament de l’activitat de suport al col·lectiu de persones autònomes afectades
greument en la seva activitat i ingressos per la situació d’emergència sanitària
derivada del COVID-19, promoguda pel Govern d’Espanya segons Reial Decret-Llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries para fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19 i les seves modificacions.

A

- Instància de sol·licitud de subvenció degudament complimentada i signada. Inclou
Declaració responsable sobre el compliment d’entre d’altres, dels requisits
d’empadronament i d’estar al corrent de pagament amb les administracions
públiques i la seva conformitat expressa a la tramitació del Programa de
subvencions. També inclou sol·licitud de que el pagament de la subvenció es faci al
número de compte designat. S’adjunta com a annex model d’instància de sol·licitud.
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8. SOL·LICITUD
Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes Bases s’han de
formular mitjançant instància normalitzada que es podran obtenir a http:.//
barcelonactiva.cat/autonoMES aportant la pertinent documentació justificativa.

-

Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa
aplicable.

-

Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament,
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.

-

Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament.

Les persones beneficiàries de subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i
el règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la
normativa aplicable en matèria de subvencions.
L’Ajuntament de Barcelona quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil,
laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades
les beneficiàries de les subvencions atorgades. Les persones beneficiàries no podran
alterar en cap cas el destí dels ajuts atorgats.
11. PROCEDIMENT: TERMINIS I FORMA
11.1. Presentació de sol·licituds
Amb l’aprovació definitiva de les Bases i de la seva convocatòria s’obrirà el termini per
a la presentació de sol·licituds fins el dia 30 de setembre de 2020.
El criteri per determinar l’ordre d’accés, quan sigui necessari, a la subvenció serà
l’ordre de presentació de les sol·licituds i fins a l’esgotament de la partida
pressupostària assignada al Programa. Una vegada exhaurit el pressupost, la
presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.
El procediment no està suspès, d’acord amb l’apartat 4 de la Disposició Addicional
tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
11.2. Admissió de sol·licitud
Un cop presentats els documents, es comprovarà que s’ajusten als requisits respecte
a la sol·licitant i a les Bases i la convocatòria. Si la sol·licitud no reuneix els requisits
que estableix aquestes bases es podrà requerir, per correu electrònic o qualsevol altre
mitjà, a la persona sol·licitant perquè, en un termini de cinc dies hàbils, esmeni el
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Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
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-

Data 22-5-2020

10. OBLIGACIONS DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La quantia de la subvenció serà de 300€ per a aquelles persones que compleixin els
requisits indicats a la Base 6.

B

9. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

https://bop.diba.cat

A

La sol·licitud caldrà omplir-la, signar-la i presentar-la en la forma indicada en la Base
16.
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defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la seva petició.
Les notificacions i requeriments que s’efectuïn en el marc del procediment s’hauran
d’ajustar a les previsions dels articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques (PACAP).

La resolució s’haurà d’adoptar en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la
presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat
una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de l'ajut.
S’estableixen els següents motius de requeriment i denegació:
Requeriments
1. PADRÓ: no compleix els requisits d’empadronament.
2. ATORGAMENT: no presenta resolució positiva d’atorgament de prestació
econòmica extraordinària per cessament de l’activitat de suport al col·lectiu de
persones autònomes afectades greument en la seva activitat i ingressos per la
situació d’emergència sanitària derivada del COVID-19, promoguda pel Govern
d’Espanya segons Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries para fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i les seves
modificacions.
3. Estar al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb l'AEAT.
4. Estar al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb la TGSS.
5. Estar al corrent del compliment d'obligacions amb l’IMH (Ajuntament de Barcelona).
6. No presenta la instància de sol·licitud normalitzada o aquesta no està degudament
complimentada.
Denegacions

https://bop.diba.cat
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B

11. Presentació fora de termini.
12. Renúncia expressa de la persona sol·licitant.
13. Sol·licitud presentada per duplicat.
14. No haver esmenat la documentació requerida.
15. Exhauriment del crèdit pressupostari.
16. PADRÓ: no empadronat/da a la ciutat de Barcelona.

CVE 2020011991

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats
podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes,
o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Data 22-5-2020

Tractant-se d’un procediment de concurrència no competitiva i de conformitat amb el
que es preveu a l’article 24.4 de la Llei General de Subvencions, com que no figuren
en el procediment ni són tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves
que les adduïdes pels interessats, la resolució que es formuli tindrà caràcter de
definitiva.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els requisits establerts en les
Bases reguladores i la resolució corresponent a cada sol·licitud s’emetrà en el present
exercici pressupostari.

A

11.3. Resolució d’atorgament i /o denegació
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Les resolucions seran notificades a les persones sol·licitants mitjançant la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) per raons d’economia
procedimental derivades de la previsió d’un volum important de sol·licituds per al Programa.
Addicionalment i amb caràcter potestatiu, es podran realitzar notificacions individuals.
La publicació en el BOPB de les resolucions definitives posarà fi a la via administrativa,
contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
11.6. Pagament
L’import de la subvenció es farà efectiu un cop aprovat l’atorgament definitiu, en un
únic pagament de la totalitat de la subvenció, mitjançant transferència al compte
bancari de la persona beneficiària.
11.7. Finalització del programa
El Programa de subvencions finalitzarà el dia 31 de desembre de 2020, llevat que
s’esgoti abans el pressupost previst.
12. ENTITAT COL·LABORADORA
La gestió del procediment i el pagament de les subvencions, excepte l’aprovació de les
Bases i la convocatòria i les resolucions, s’encarrega a BARCELONA ACTIVA SAU
SPM com a ens executor de les polítiques d’empresa i ocupació de l’Ajuntament de
Barcelona.
Als efectes de la tramitació d’aquesta subvenció, BARCELONA ACTIVA SAU SPM
tindrà la consideració d’entitat col·laboradora prevista en l’article 12 i següents de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 18 i següents del
RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei.
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11.5. Publicació

Data 22-5-2020

La competència per a l’atorgament i denegació de les subvencions correspondrà al/a
Regidor/a titular de l’Àrea on s’emmarca aquest Programa de subvencions que actua
en nom de l’Ajuntament de Barcelona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’òrgan instructor del procediment serà Barcelona Activa SAU SPM, societat municipal
adscrita a la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Barcelona.

B

11.4 Competència

https://bop.diba.cat

A

17. ATORGAMENT: no aporta Resolució positiva d’atorgament de prestació
econòmica extraordinària per cessament de l’activitat de suport al col·lectiu de
persones autònomes.
18. No es troba al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb l'AEAT.
19. No es troba al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb la TGSS.
20. No es troba al corrent del compliment d'obligacions amb l’IMH (Ajuntament de
Barcelona).
21. L'activitat desenvolupada no compleix els requisits de les Bases reguladores.

Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
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En conseqüència, BARCELONA ACTIVA SAU SPM actuarà en nom i per compte de
l’Ajuntament de Barcelona a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurarà i
distribuirà els fons públics als beneficiaris, col·laborarà en la gestió de la subvenció i
farà les anotacions pertinents d’entrada com a ingrés i sortida com a despesa en el
seu compte d’explotació.

El pagament definit en la clàusula 11.6 es considera una bestreta i com a tal aquesta
pot derivar en un import a retornar en cas què la beneficiària no compleixi els
requeriments previstos.
Per a fer efectiu l’import de la subvenció a retornar, es procedirà en primer lloc per la
via voluntària i, en el seu cas, per la via de constrenyiment quan no es retorni el
reintegrament de manera voluntària. Quan es procedeixi per la via de constrenyiment,
s’afegiran els interessos de demora corresponents.
14. PUBLICITAT
L’Ajuntament de Barcelona publicarà les Bases i la convocatòria i les resolucions de
les subvencions atorgades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler
d’Edictes i una referència a la Gaseta municipal. També ho podrà fer a la pàgina web
de l’Ajuntament de Barcelona, a la pàgina web de Barcelona Activa / Empreses, a
l’aplicació web de gestió del Programa AUTONO+BARCELONA i en altres mitjans que
es consideri oportú.
15. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a
càrrec de la partida pressupostària corresponent, per import màxim de 5.000.000€,
que podrà incloure les despeses de gestió de la mesura. L’Ajuntament de Barcelona
concedirà les subvencions fins que s’esgoti la partida pressupostària prevista.
La partida pressupostària per a aquest Programa serà 0700 44400 43315
corresponent a la transferència a Barcelona Activa SAU SPM en la seva condició
d’entitat col·laboradora i per a la gestió del Programa de Subvencions.
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L’atorgament de subvencions amb manca de crèdit o insuficiència d’aquest es cas de
nul·litat de la resolució.

Data 22-5-2020

També comportarà la revocació de la subvenció la renúncia per part de la persona
beneficiària.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- El no compliment de la finalitat i/o les condicions en base a les quals la subvenció
va ser concedida.
- El no compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de
conservació de documents.
- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control per part de l’òrgan municipal que gestiona la subvenció.

B

Sense perjudici de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament de Barcelona
procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció atorgada en els casos
d’incompliment següents:

A

13. ANUL∙LACIÓ I REINTEGRAMENT

Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda

https://bop.diba.cat

En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs de
l’exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida o l’estat de previsió de despeses
corresponents, es podrà atendre’n d’altres que a causa de les disponibilitats
pressupostàries haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds
s’hagin presentat en el seu moment a la convocatòria i a partir dels criteris, requisits,
procediments i altres extrems d’aquestes bases.

Pàg. 10-11

Aquesta ampliació restarà condicionada en tot cas a la necessària declaració de
disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades i, en
el seu cas, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que sigui procedent, en
moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions a atorgar amb
l’ampliació.

A

Es fixa la quantia màxima addicional de 1.000.000€ d’aplicació a la concessió de
subvencions que, d’acord amb el què preveu l’article 58.2.a) apartat 4 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, podrà aplicar-se a la concessió d’aquestes
subvencions sense necessitat de nova convocatòria, per haver-se incrementat l’import
del crèdit pressupostari disponible com a conseqüència d’una generació, una
ampliació o una incorporació de crèdit.

Desprès caldrà incloure la instància generada en el Registre Electrònic municipal, que
registrarà les sol·licituds per estricte ordre de presentació per garantir el compliment
del requisit previst relatiu a que les dates i moment de presentació esdevindran l’únic
criteri d’atorgament.
El document d'instància podrà estar signat mitjançant el certificat digital de la persona
usuària que realitza la sol·licitud de subvenció.
17. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les persones sol·licitants i beneficiàries de les subvencions objecte de les presents
Bases Reguladores i convocatòria han de complir amb el que estableix la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals i el Reglament europeu vigent i, per tant, han d’adoptar i implementar les
mesures organitzatives i tècniques necessàries per a preservar la seguretat de les
dades objecte de tractament.
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Data 22-5-2020

Els documents annexos necessaris per completar la sol·licitud i consignats en la Base
7 caldrà pujar-los a la plataforma en format PDF.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Com a rebut de la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant rebrà un
document telemàtic que consignarà el número de l’expedient, les dades de la
persona sol·licitant i la data i hora de la presentació.

B

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma telemàtica a través d'un espai web
segur protegit per usuari i paraula de pas. Aquest lloc web hostatjat a Barcelona Activa
contindrà el formulari de recollida de dades i l’aplicació de gestió de la subvenció i
emetrà la instància de sol·licitud que caldrà presentar en altre tràmit al Registre
Electrònic municipal.

CVE 2020011991

16. LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS I REGISTRE

Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
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Les consultes relatives a les previsions d’aquestes bases es faran arribar a Barcelona
Activa a través de la bústia de correu electrònic AUTONOMES@barcelonactiva.cat

https://bop.diba.cat
Data 22-5-2020

Barcelona, 20 de maig de 2020.

Pàg. 11-11

18. CONSULTES

CVE 2020011991

Les dades de caràcter personal que les persones sol·licitants i beneficiàries facilitin a
Barcelona Activa SAU SPM, com a entitat col·laboradora, en el marc de les presents
Bases Reguladores seran incorporades en un fitxer titularitat de Barcelona ActivaAjuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar la adjudicació de les
subvencions previstes en les presents Bases Reguladores així com d’informar dels
serveis i activitats de Barcelona Activa. Si es considera que el tractament de les dades
personals vulnera la normativa o els drets les persones interessades, aquestes podran
exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment
presentant una reclamació davant de la Delegació de Protecció de Dades de
Barcelona Activa o al Registre General de l’Ajuntament, Plaça Sant Jaume 1, 08002
Barcelona, indicant clarament en l’assumpte “Exercici de Drets LOPD Tercers”.

A

L'Ajuntament de Barcelona, amb domicili a Plaça de Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, és l'entitat responsable del tractament de les seves dades personals.
Aquestes dades son gestionades per Barcelona Activa, amb domicili a C/ Llacuna,
162-164, 08018 - Barcelona, per compte de l'Ajuntament de Barcelona, conforme al
corresponent conveni de col·laboració, el qual estableix les obligacions de
confidencialitat que Barcelona Activa haurà de respectar en el tractament de les seves
dades personals.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Beatriz Julve Suero
Secretària Delegada
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