
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS EXTRAORDINARIS A ESTABLIMENTS DE 
RESTAURACIÓ DEL MUNICIPI DE PUIG-REIG 

 
 
Primer. Indicació de l’aprovació de les bases reguladores especifiques i diari oficial on 
s’han publicat 
 
Bases reguladores de l’atorgament d'ajuts extraordinaris  a establiments de restauració del 
municipi de Puig-reig publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de gener 
de 2021, les quals van ser aprovades pel Ple de la corporació en data 29 de desembre de 2020. 
 
Segon. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària. 
 
Es destina a la concessió d'aquestes ajudes un import total màxim de 30.000,00.- euros amb 
càrrec a la partida pressupostària 07/231/48900 
 
Tercer. Objecte, condicions i finalitat de la convocatòria 
 
La finalitat d'aquestes subvencions, és que les activitats de restauració vegin agreujada el menys 
possible la seva situació derivada de les noves mesures preventives que s'han pres, obligant 
aquests establiments al tancament parcial de l’activitat per tal de contenir la propagació de la 
Covid 19. 

 
Quart. Procediment de concessió 
 
Les subvencions s’atorgaran segons règim de concurrència competitiva. 

 
Cinquè. Requisits per la solꞏlicitud, documents que s’ha de presentar amb la solꞏlicitud  i 
forma d’acreditar els requisits  
 
Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les activitats de restauració del municipi de Puig-reig 
amb llicència vigent per l'exercici de l'activitat.  

Serà requisit indispensable estar al corrent de pagament de taxes i rebuts de serveis municipals i 
no tenir cap deute amb aquesta administració i que no incorrin en causa de prohibició de rebre 
subvencions segons l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al 
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit aquest que es considerarà 
declarat responsablement amb la presentació de la solꞏlicitud de subvenció.  

La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i ajuts equivalents que 
atorgui qualsevol administració pública. 
 
Documentació: 

Solꞏlicitud degudament formalitzada (ANNEX 1de les bases)

Declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera 
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (inclosa en l’ANNEX 1 
de les bases)

Còpia del NIF o CIF vigent

Poders de representació en cas que s'obri en representació i NIF del representant

Full de domiciliació bancària normalitzat a nom de la persona solꞏlicitant. 

Sisè. Termini, forma i lloc per a la presentació de solꞏlicituds i rectificació de defectes o 
omissions. 



 
Les solꞏlicitud s'hauran  de presentar en el termini de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la 
publicació de la convocatòria, preferentment per mitjans telemàtics. 

A partir de la data de finalització de la presentació de solꞏlicituds, s'examinarà la documentació 
aportada i, si és necessari completar la mateixa, es farà un requeriment a l'interessat, concedint 5 
dies hàbils per esmenar l’error en la solꞏlicitud, amb indicació que en cas contrari se'l tindrà per 
desistit i així es declararà. 

Setè. Òrgan competent pel a la instrucció i la proposta de concessió  
 
 La competència per l'atorgament de les subvencions correspondrà a la Junta de govern local. 
 
Vuitè. Termini de resolució i de notificació i mitjans de notificació 
 
El termini de resolució serà de 15 dies des que finalitzi el termini per presentar les solꞏlicituds. La 
manca de resolució dins d'aquest termini produirà silenci administratiu negatiu. 

Els terminis per a les actuacions municipals dels ciutadans computaran des de la seva publicació 
a la seu electrònica municipal.  
 
Totes les actuacions seran objecte de publicació substitutiva de la notificació individual, en 
aplicació de l’art. 45.1.b de la Llei 39/2015. 
 
Novè. Criteris objectius per l’atorgament dels ajuts 
 
Les solꞏlicituds que reuneixin els requisits, donaran lloc al reconeixement de l’ajut fins a 
l’exhauriment de l’import de la línia de subvenció per ordre de presentació. Si es presentessin 
quan s’hagi exhaurit aquest import, les subvencions es denegaran sense que s’entri a analitzar la 
possibilitat del seu atorgament. 
 
Desè. Import individualitzat dels ajuts 
 
La subvenció serà idèntica per a tots els beneficiaris directes, sens perjudici que es renunciï a una 
part de l’import i tindrà un import màxim de 2.000 euros per establiment. 
 
En tot cas, l'atorgament de subvencions estarà limitat per la dotació pressupostària establerta en 
aquestes bases. 

No s'atorgaran subvencions quan el límit pressupostari s'hagi esgotat, essent l'ordre d'atorgament 
el d'entrada en el registre general de l'Ajuntament. 

 
Onzè. Règim de recursos 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa es pot interposar 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la 
seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
Puig-reig, 26 de enero de 2021 
 
L'Alcalde 
Josep Maria Altarriba Roca 



 


