
BASES I CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A EMPRESES D’HOTELERIA, 
CAMPINGS I ESTABLIMENTS D’OCI NOCTURN DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
AFECTADES PER LES MESURES RESTRICTIVES PER CONTENIR LA 
PROPAGACIÓ DE LA COVID-19 
 
Primera. Objecte 
 
Aquestes bases i convocatòria tenen per objecte fixar els criteris i el procediment per a 
la sol·licitud, concessió i pagament de subvencions econòmiques a determinades 
persones físiques i jurídiques que desenvolupen al nostre municipi les activitats  
econòmiques d’hoteleria, càmping, i locals d’oci nocturn, per tractar-se d’uns sectors en 
els que l’emergència sanitària associada a la Covid-19 ha tingut una especial incidència.  
 
Segona.  Règim jurídic 

1. Els ajuts regulats en aquestes Bases tenen caràcter voluntari i eventual, són 

lliurement revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’ajuts en anys 

posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 

2.  El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes Bases i 
Convocatòria serà el de concurrència competitiva. 
 
3. L’atorgament dels ajuts econòmics regulats en aquestes bases i convocatòria , es 

regeixen pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i 

no discriminació. 

4. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 

subvencions previstes en les presents bases serà el Servei d’Empresa. 

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada a partir de les dades 

subministrades pel Departament de Gestió Tributària sobre els rebuts aprovats a 

l’exercici 2021 pel tribut de l’Impost sobre Béns Immobles,. 

5. L’òrgan competent per concedir les subvencions econòmiques és la Junta de Govern 

de l’Ajuntament. 

Tercera. Persones beneficiàries 

1. Son destinatàries de les subvencions econòmiques les persones físiques o jurídiques 
que tingui l’activitat empresarial al municipi, en els sectors de l’hoteleria, càmpings i 
locals d’oci nocturn de Vilanova i la  Geltrú afectades per la crisi de la Covid-19. 
 
2. Les persones beneficiàries no poden rebre més d’una subvenció de les que es 

preveuen en aquestes bases i convocatòria pel mateix tribut i local d’activitat. 

Quarta. Quantia de les subvencions 
 
Es preveuen les següents subvencions econòmiques: 

 
1. 50% de la quota pagada per l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici 2021 als 

establiments hotelers i als càmpings donats d’alta a Vilanova i la Geltrú i amb activitat al 

llarg de tot l’exercici 2021. 



2. 100% de les quotes pagades de la taxa d’escombraries d’activitats dels exercicis 2020 

i 2021 als establiments amb llicència d’oci nocturn donats d’alta a Vilanova i la Geltrú i 

amb activitat al llarg de tots els exercicis 2020 i 2021. 

 
Cinquena. Sol·licituds 
 
1. Els interessats hauran de presentar de forma electrònica, a través del model 
disponible a l’apartat de Tràmits de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, una sol·licitud per cada local d’activitat de la que demanin subvenció. 
 
Per poder presentar la sol·licitud, cal que l’empresa disposi d’un certificat digital 
qualificat, vàlid i vigent. La falsedat en qualsevol dada en el formulari de sol·licitud o 
document que l’acompanyi, deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què 
es conegui, i en conseqüència, comporten la inadmissibilitat de la sol·licitud de 
subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es 
coneixen amb posterioritat a la concessió d’aquesta. 
 
2. Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’acompanyar: 
 
- Model degudament complimentat, signat i validat per la entitat financera, de les dades 
bancàries del compte on, cas d’aprovació, s’ingressarà l’import de la subvenció. 
 
- Declaració responsable del sol·licitant de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals 
amb l’Ajuntament, l’Agència Tributària, i Seguretat Social. 
 
3. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà a la persona 
sol·licitant perquè l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no 
fer-ho es tindrà per desistida la seva sol·licitud. 
 
4. El termini per presentar les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de la 
convocatòria i les bases al BOP, i estarà obert durant 30 dies naturals.  
 
5. Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica. 
 
6.Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit. 
 
7. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de la present convocatòria i 
bases. Fins i tot el fet que les sol·licituds de les subvencions presentades, resten 
condicionades a l’aprovació definitiva de les bases i la convocatòria, que es 
publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.  
 
8. La presentació de la sol·licitud també comporta l’autorització expressa perquè des de 

l’Ajuntament es pugui comprovar: 

 Les dades necessàries per a la resolució de l’expedient que constin als arxius o 

bases de dades municipals, dels seus organismes dependents, o dels organismes 

que fan tasques pròpies de l’Ajuntament en règim de delegació de competències 

o encomanes de gestió. 

 El pagament del tribut pel que es demana la subvenció, condició per gaudir de la 

mateixa, i la no existència de deutes pendents per qualsevol concepte amb 

l’Ajuntament. 



 La no existència de deutes pendents amb l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària ni amb la Seguretat Social, condició per gaudir de la subvenció. 

 
Sisena. Resolució i notificació 
 
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds previst s’examinaran conjuntament 
i en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es 
resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
2. Un cop resoltes les sol·licituds per acord de la Junta de Govern Local, l’acord serà 
publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament,  d’acord amb allò previst a l’article 45 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
3. El termini màxim de resolució dels expedients i de publicació de les notificacions és 
de sis mesos, a comptar des de la data de tancament del període de presentació de 
sol·licituds, d’acord amb el previst a l’article 6.D) de l’Ordenança general reguladora de 
la concessió de subvencions d’aquest ajuntament. 
 
4. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
Setena. Pagament 
 
El pagament dels ajuts atorgats es realitzarà, d’acord amb les disponibilitats de la 
Tresoreria municipal, mitjançant transferència bancària en el compte de l’entitat indicat 
pel beneficiari al moment de presentar la sol·licitud. 
 
Vuitena. Obligacions dels beneficiaris 
 
1. Les persones beneficiàries de qualsevol subvenció recollides a les presents bases i 
convocatòria estan obligades a: 
 

a) Atendre els requeriments que pugui realitzar l’Ajuntament per a la comprovació 
de les dades que van servir per justificar la sol·licitud de la subvenció. 

 
b) Comunicar a l’Ajuntament les alteracions que suposin una modificació 

sobrevinguda de les circumstàncies que justifiquen la recepció de la subvenció. 
 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que s’estableixen per part de 
l’Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin 
dur a terme els òrgans de control competents, i aportar tota la documentació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

 
2. L’incompliment d’aquests dels anteriors requisits serà motiu de la pèrdua de la 
subvenció i si s’escau, del seu reintegrament. 
 
Novena. Inadmissibilitat i desistiment 
 
1. L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de 
sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissibilitat de la sol·licitud. 
 
2. La manca de presentació de qualsevol dels documents exigits per aquestes bases, o 
la manca d’esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el 
requeriment previ, comportarà el desistiment de la sol·licitud. 



 
3. Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de 
subvenció abans de rebre la resolució d’atorgament, presentant un escrit de desistiment. 
 
Desena. Causes de revocació de la subvenció 
 
1. Seran causes de revocació de la subvenció atorgat: 
 
a) La falsedat de la documentació presentada per la persona interessada o, si alguna 
declaració d’aquesta persona, és falsa. 
 
b) L’incompliment de qualsevol obligacions establerta en aquestes bases i convocatòria 
exposades. 
 
2. La resolució municipal que declari la revocació de l’ajut requerirà al beneficiari el 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per l’ajut rebut. De no produir- 
se la devolució, es seguirà el procediment de constrenyiment per obtenir el cobrament. 
 
Onzena. Vigència 
 
Aquesta convocatòria i bases tindran vigència exclusiva per a l’any 2021 a partir de 
l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i s’aplicaran 
a les quotes meritades de l’exercici 2020 i 2021 segons les condicions especificades a 
la Base Quarta. 
 
Dotzena. Normes supletòries 
 
Per tot allò que no s’hagi previst en aquestes normes, regeix el que disposa la normativa 
reguladora de les subvencions, les Bases d’execució del Pressupost municipal, i la resta 
de normativa aplicable en matèria del foment i promoció de les activitats socials i 
econòmiques. 
 
Tretzena. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el reglament (UE) 
2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb els 
principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa. 
 
Catorzena. Publicitat 
 
Aquestes bases i convocatòria es publicaran al BOPB i a la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (BDNS). 

 
 


