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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió del dia 8 de 
juny de 2020, ha aprovat la concessió de subvencions directes per a atendre necessitats i 
situacions d’emergència derivades de l’estat d’alarma “ajut per mantenir la persiana 
aixecada” , amb el text següent:

“El Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 14 de març de 2020), modificat pel 
Reial Decret 465/2020, de 17 de març (BOE de 18 de març de 2020), ha declarat a tot el 
territori nacional l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19.

Les mesures adoptades a partir de la declaració de l’estat d’alarma amb afectació a  les 
activitats comercials i de serveis han comportat conseqüències per al teixit comercial del 
municipi, el qual ha vist afectada la seva activitat habitual atès que de forma obligatòria 
l’ha hagut de suspendre. Inevitablement una de les conseqüències és la caiguda dels 
ingressos i de la facturació dels comerços i serveis del municipi, la qual cosa incideix de 
forma directa en la destrucció de llocs de treball, i en la seva pròpia supervivència.

D’acord amb això i donada la situació actual generada per la COVID-19, esdevé necessari 
disposar d'un instrument específic per ajudar als comerços, serveis de proximitat i 
turístics situats al Prat de Llobregat, a banda dels instruments i les activitats habituals de 
suport i foment del teixit empresarial local.

En aquest context, l’Ajuntament del Prat de Llobregat, ha aprovat un Pla de mesures de 
xoc i de reactivació econòmica davant de la crisi de la Covid-19 amb el suport dels 
diferents agents econòmics i socials que formen part del Pacte Local per l’Ocupació i 
l’Activitat Econòmica, per tal de donar suport al teixit productiu i comercial de la ciutat, 
minimitzar l’impacte i posar mitjans al seu abast per tal que una vegada finalitzada 
l’alarma sanitària i l‘estat d’alarma, es produeixi el més aviat possible el restabliment de 
la normalitat en l’activitat econòmica i comercial del municipi. Per promoure la 
reactivació del comerç, el pla contempla, entre altres, un ajut per fomentar l’adequació 
del seu establiment als nous requeriments de seguretat sanitària o d’altres inversions 
necessàries per mantenir la seva activitat.

En aquesta línia s’emmarca aquest ajut per mantenir la persiana aixecada de persiana 
per fer front a l’impacte econòmic negatiu causat pel COVID-19, com una línia 
extraordinària i complementària d’altres que aprovin altres administracions públiques, 
amb l’objectiu de pal·liar l’afectació negativa que per a l’activitat econòmica del municipi 
ha tingut la crisi sanitària.

Aquest ajut complementa el que també impulsa aquest Ajuntament anomenat bo 
d’aixecada de persiana, si bé ara la finalitat que es pretén és ajudar a les persones 
afectades, en les despeses d’adaptació a la represa de la seva activitat. Al igual que en 
aquell cas, no hi ha concurrència competitiva.

Les corporacions locals, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, poden actuar en l’àmbit de les seves competències per tal de contribuir a 
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pal·liar la situació abans descrita. L’article 53.4 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires, disposa que les corporacions locals poden dur a terme polítiques 
de foment d’acord amb les competències respectives.

L’article 22.1.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
estableix que es podran concedir de manera directa i amb caràcter excepcional, aquelles 
subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, 
o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública.

L’article 28 del mateix text normatiu disposa que la resolució de concessió de la
subvenció haurà d’establir les condicions i els compromisos aplicables de conformitat 
amb el que disposa la llei general de subvencions.

L'article 12.2 de l’Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions d'aquest 
Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal de data 5 de juny de 2013, estableix que 
excepcionalment, les subvencions es podran atorgar mitjançant concessió directa i, en 
aquest sentit, l’article 14 reprodueix l’article 22.1.c) de la Llei general de subvencions.

Vist l'informe de la cap de secció d’Activitat Econòmica emès el dia 5 de juny de 2020 i 
atès que concorren en el present cas les circumstàncies d’excepcionalitat a què es 
refereix la Llei general de subvencions per permetre la concessió directa d’ajuts ja que, 
d’una banda, l’obertura d’una convocatòria pública amb concurrència competitiva faria 
perdre la finalitat d’aquests ajuts que no podrien ésser atorgats sinó molt temps després 
de finalitzat l’estat d’alarma, i, d’una altra, concorren raons d’excepcionalitat econòmica i 
social, com s’ha justificat més amunt, davant la necessitat d’auxiliar en la mesura del 
possible la situació del comerç local.

Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11 
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar la concessió de subvencions directes per a atendre necessitats i 
situacions d’emergència derivades de l’estat d’alarma “ajut per mantenir la persiana 
aixecada”, dins dels límits establerts en el pressupost municipal, a aquelles empreses, 
professionals i autònoms que realitzin una activitat econòmica amb seu social, fiscal o 
centre de treball al municipi del Prat de Llobregat que compleixin les condicions 
establertes en l’apartat segon d’aquest acord i presentin la corresponent sol·licitud, en el 
termini comprès des de la publicació d’aquest acord fins, com a màxim, un mes després 
de la finalització de l’estat d’alarma.

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica titular d’activitat.

L’import màxim de la subvenció serà de 1000 euros. Aquesta quantitat es veurà reduïda 
en aquells casos en que la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la 
totalitat de la quantitat de la subvenció.

La quantia exacta que es proposarà com a subvenció es determinarà a través del 
sumatori de les despeses degudament presentades en el moment de la sol·licitud (exclòs 
l’IVA) i que es descriuen en el punt 2.3.

Obtindran subvenció totes les persones que compleixin els requisits establerts fins que hi 
hagi disponibilitat pressupostària, per ordre de presentació de la seva sol·licitud en el 
registre general de l’Ajuntament.

Segon.- Determinar que aquestes subvencions es concediran amb subjecció a les 
condicions i compromisos que assumeixen els beneficiaris, següents:
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2.1. Beneficiaris

Obtindran subvenció les empreses, professionals i autònoms que realitzin una activitat 
econòmica amb seu social, fiscal o centre de treball al municipi del Prat de Llobregat
abans del 14 de març de 2020, afectat pel tancament derivat del Reial Decret 463/2020, 
o titulars d’activitats essencials no obligades al tancament que 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 de la COVID-19, promoguda pel Govern de l’Estat 
segons RDL 8/2020, de 17 de març.

Per obtenir la subvenció han de tenir un màxim de 10 treballadors en data 14 de març de 
2020 (excepte en els sectors de comerç, serveis, restauració i hostaleria que podran tenir 
un màxim de 50 treballadors). Queden exclosos els establiments comercials, 
professionals o de serveis que formin part d’una cadena la facturació de la qual sigui 
superior al 1.000.000 d’euros. Queden inclosos els que realitzin la seva activitat en un 
equipament públic en règim d’autorització o concessió.

Hauran de justificar la reobertura del negoci aportant la documentació requerida en el 
punt 2.3 i en el cas de tenir treballadors a càrrec, no poden haver efectuat 
acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en 
els 6 mesos anteriors a la data de la sol.licitud.

No seran objecte de subvenció aquelles empreses que hagin cessat l’activitat de forma 
definitiva.

2.2. Obligacions dels beneficiaris

Han de complir les obligacions establertes a la Llei general de subvencions i l’Ordenança 
municipal reguladora de subvencions.

2.3. Procediment de concessió

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament en el 
termini establert en l’apartat primer d’aquest acord.

A aquestes sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 Instància degudament complimentada i signada.

 Declaració responsable sobre el compliment d’estar al corrent del compliment de 
les obligacions tributàries i de Seguretat Social així com del compliment dels 
requisits que exigeix aquesta resolució. La persona sol·licitant haurà d’autoritzar a 
l’Ajuntament a comprovar la veracitat de les dades necessàries per obtenir la 
subvenció o si no, aportar la documentació necessària. La inexactitud o falsedat 
de la declaració responsable serà causa de revocació de la subvenció sens 
perjudici de les responsabilitats que puguin ser exigibles.

 Per a empresaris o professionals: DNI o NIE de la persona sol·licitant.

 Per a persones jurídiques: targeta d’identificació fiscal i escriptura de constitució (si 
l’última sol·licitud de subvenció s’ha efectuat en els últims darrers 5 anys i aquest 
document no ha canviat, no cal la seva presentació).
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 Instància de transferència bancària, signat per la persona sol·licitant i conformat 
per l’entitat bancària.

 Declaració censal (036 ó 037 ó DUE) relativa a l’activitat empresarial que es 
desenvolupa a l’establiment.

 Si escau: 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.

 Document RNT (Relació Nominal de Treballadors) de la Seguretat Social en el cas 
de tenir treballadors a càrrec , corresponents als mesos de febrer de 2020 i al mes 
en curs de presentació de la sol·licitud. En el cas de tenir treballadors a càrrec.

 Certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària (AEAT) amb la Seguretat Social (TGSS) i amb l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat.

Així mateix, tenint en compte que la justificació de la despesa s'aportarà en el mateix
moment de la sol·licitud, serà necessari acompanyar a aquesta l'acreditació de la despesa
a subvencionar i el seu corresponent pagament a nom del sol.licitant.

La sol·licitud també haurà d'acompanyar:

 Despeses i pagaments associats als conceptes subvencionables sempre que s’hagin
realitzat i pagat a partir del mes de la declaració de l'Estat d'Alarma (març de 
2020) i fins el moment de la presentació de la sol·licitud, i que tinguin relació 
directa amb la gestió de l'activitat desenvolupada, afectada per les mesures de la 
declaració de la situació excepcional (Factures i comprovants de pagament).

 En el cas de justificar costos laborals caldrà aportar les nòmines, RLC i RNT, i
acreditació del pagament d’aquestes despeses del període comprés entre el mes 
de la declaració de l'Estat d'Alarma (març de 2020) i fins el moment de la 
presentació de la sol·licitud.

Prèvia comprovació del compliment dels requisits establerts en aquesta resolució, l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic, remetrà a l’òrgan competent per resoldre la proposta de 
relació de beneficiaris juntament amb un informe de valoració. L’òrgan competent per 
resoldre dictarà resolució en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la 
sol·licitud, per rigorós ordre de presentació en el registre general.

Les despeses que es poden imputar a la subvenció són aquelles vinculades directament a 
l’activitat duta a terme per part de les persones incloses en aquesta línia de subvenció i 
que desenvolupaven amb anterioritat al Real Decreto 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, 
de 14/03/2020), de declaració de l’estat d’alarma:

a. Lloguers
b. Taxa de vetlladors
c. Quotes del RETA
d. Costos laborals
e. Estudis de reorganització dels espais de l’establiment
f. Mesures sanitàries o sistemes de protecció per reactivar l’activitat habitual, sempre 

que obeeixin a la implantació de mesures relacionades amb el COVID-19.
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g. Projecte de digitalització
h. Qualsevol altre inversió relacionada amb l’adaptació de la seva activitat 

empresarial, sempre que obeeixin a la implantació de mesures relacionades amb el 
COVID-19.

En el cas que es tracti de la taxa de vetlladors si la persona interessada no disposa de la 
liquidació de la taxa o cap altre acte administratiu, serà l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic qui aportarà d’ofici la informació necessària. Si les liquidacions de la taxa estan 
en període voluntari de pagament o pendents de liquidació per part de l’Ajuntament es 
procedirà, prèvia quantificació en aquest últim cas, a la compensació en la part que sigui 
necessària de la subvenció amb l’import total de la taxa.

2.4. Forma de pagament de la subvenció

L’import de la subvenció es farà efectiu un cop dictada la resolució o acord en un únic 
pagament mitjançant transferència bancària al compte de la persona beneficiària.

En el cas de que el sol·licitant sigui una persona jurídica l’import de la subvenció 
s’abonarà en el compte bancari de la societat.

2.5. Reintegrament

Si com a conseqüència de l’activitat de control realitzada per l’Ajuntament es constata la 
improcedència del cobrament de la subvenció, s’haurà de reintegrar el seu import d’acord 
amb el procediment i la forma establerta en la Llei general de subvencions, sens perjudici 
de les responsabilitats que siguin exigibles.

2.6. Disponibilitat pressupostària

L’import màxim destinat a l’atorgament d’aquestes subvencions és de 700.000 euros a 
càrrec de l’aplicació pressupostària Pla mesures xoc i reactivació econòmica 051 433 
48912, centre de cost 502 206.

En cas que es presentin més sol·licituds que pressupost disponible, les persones que no 
hagin arribat a obtenir subvenció s’inclouran en una borsa de reserva, als efectes que, si 
amb posterioritat hi han renúncies o revocacions de subvencions puguin obtenir la 
subvenció, per estricte ordre de presentació en el registre general.

2.7. Compatibilitat amb altres subvencions

Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb el dels ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total del projecte que es desenvolupi. Si 
se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional.

Tercer.- S’estableix una dotació econòmica de 700.000 euros per a l’atorgament i 
pagament d’aquests ajuts a càrrec de la partida pressupostària (051) 433 48912 Pla 
mesures xoc i reactivació econòmica.

Quart.- Publicar aquest acord a la web municipal i també en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions als efectes 
de donar la màxima difusió possible, sens perjudici de la resta de publicacions que 
corresponguin.“
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El què es fa públic per a coneixement general i en compliment d'allò establert a l'article
15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

El Prat de Llobregat

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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