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ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES DE SUBVENCIONS PER AL 
SECTOR DE LA HOSTALERIA (BARS I RESTAURANTS) AFECTATS PER LES 

RESTRICCIONS DE LA COVID 19,   
D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ SLT/1/2021, DE 4 DE GENER 

 
 
 
Primera. Finalitat 
 
Fomentar el comerç al municipi de la Sénia així com millorar la qualitat de vida de la 
població en general en aquests moments difícils per a les petites empreses i famílies 
degut a la crisi econòmica en la que estem immersos, d'acord amb el que es disposa a 
l'article 40 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya pel qual els poders públics han de tenir 
corn a objectiu la millora de la qualitat de vida de totes les persones i 45 del mateix cos 
legal segons el qual els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per a 
promoure el progrés econòmic i el progrés social de Catalunya i dels seus ciutadans. 
 
Segona. Objecte 
 
L'objecte d'aquesta ordenança és contribuir al manteniment del teixit empresarial del 
municipi durant el període de vigència de l’estat d’alarma, per tal de preservar l'activitat 
econòmica i els llocs de treball, mitjançant la cobertura de part de les pèrdues patides 
per les empreses degut a la situació d'emergència sanitària, atès que el 4 de gener el 
Govern de la Generalitat va dictar Resolució que afectava especialment al sector de la 
hostaleria, en el que s’inclouen els establiments comercials de bars i restaurants. 
 
Tercera. Criteris d’atorgament 
 
1. Les subvencions a les que fan referencia aquestes bases tenen caràcter voluntari  i 
eventual, són lliurement revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció de 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen 
caràcter no devolutiu. 
2. El procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases 
serà el de concurrència pública competitiva. 
3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d'acord amb els principis establerts en  la 
normativa aplicable en matèria de subvencions. 
 
Quarta. Requisits dels beneficiaris/àries   
 
Poden ser beneficiaris de les subvencions les PIME, qualsevol que sigui la seva forma 
jurídica (autònoms, comunitats de béns, societats mercantils, cooperatives...), que 
tinguin llicència atorgada per l’Ajuntament de la Sénia com a  bar, restaurant (en cas de 
tenir llicència com a Bar/Restaurant, computarà com a restaurant) i que s'hagin vist 
afectades com a conseqüència de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener. 
 
Els beneficiaris hauran d'estar inclosos en algun dels supòsits d'exempció o de no 
subjecció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques previstos en la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
Es considera PIME aquella empresa que compleixi els criteris enumerats en l'annex I 
del Reglament (UE) núm. 651/2014. 
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El beneficiari de la subvenció haurà de complir els requisits enumerats en l'article 13 de 
la Llei General de Subvencions.  
 
El compliment dels requisits enumerats en aquest article s'acredita mitjançant la 
presentació d'una declaració responsable que es presentarà en el moment de la 
sol·licitud. 
 
Cinquena. Sol·licituds 
 
Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan durant la vigència de la present 
subvenció. S’hauran de presentar mitjançant la seu electrònica 
https://lasenia.eadministracio.cat , acompanyats de la documentació que s’especifiqui. 
 
La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l’Ajuntament, comporta que 
el sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les condicions que es fixin amb 
ocasió de l’atorgament de la subvenció que demana. 
 
La tramitació de la sol·licitud d’ajuts econòmics estarà vinculada a l’adequació dels 
requeriments generals i obligacions i estar dintre d’un dels tipus d’ajut. 
 
Un cop presentada la sol·licitud, els serveis tècnics del departament de Comerç, 
Indústria i Empresa la revisaran per tal de verificar-ne els requisits. 
 
El termini de presentació de sol·licituds tindrà com a data límit el 31 de maig de 2021. 
 
 
Sisena. Quantia i pagament dels ajuts 
 
La quantia individual de la subvenció per a cada beneficiari serà de 800,00 euros.  
 
Es podrà sol·licitar una única subvenció per llicència d’activitat atorgada. 
 
El pagament dels ajuts es realitzarà prèvia comprovació de les sol·licituds presentades, 
d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases. 
 
 
Setena. Òrgan competent per a la instrucció i la concessió   
 
L’òrgan responsable de la instrucció i la resolució del procediment per a l’atorgament de 
les subvencions previstes en les presents bases serà l’alcalde, d’acord amb l’informe de 
la Regidoria de Comerç, Indústria i Empresa on es relacionaran les sol·licituds 
presentades. 
 
 
Vuitena. Criteris de valoració de les sol·licituds. 
 
Les subvencions es concediran a tots aquells beneficiaris que compleixin els requisits 
enumerats a l'article quart d'aquestes bases. En cas que el nombre de sol·licituds amb 
dret a subvenció superi l'import màxim previst a l’aplicació pressupostària, es 
prorratejarà l'import global màxim entre els beneficiaris de la subvenció. 
 
 

https://lasenia.eadministracio.cat/
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Novena. Recursos econòmics 
 
Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores s’imputaran als crèdits 
pressupostaris habilitats a l’efecte en el pressupost municipal de despeses de l’exercici 
econòmic corresponent a l’any 2021. Concretament, es concediran ajuts fins exhaurir 
l’import de 20.000 euros, establert a l’aplicació pressupostària 433.479.05 
 
L’atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat per 
les dotacions econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta finalitat. 
 
L’Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment 
establert, un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds i prèvia 
comprovació de la documentació requerida. 

 
D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits 
en aquestes bases, es requerirà a l’interessat per a que en el termini màxim de 10 dies, 
subsani la falta o acompanyi els documents preceptius, entenent que si no es porta dins 
d’aquest termini, s’entendrà desistit en la seva petició. 
 
Per a les sol·licituds que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta 
demanada en aquestes bases, es tindrà en compte com a data d’entrada a l’Ajuntament, 
a efectes de resolució dels ajuts, la data en que es presenta correctament la 
documentació que li ha estat requerida. 
 
 
 
Desena. Concessió dels ajuts 
 
La relació de sol·licituds proposades com a beneficiàries, amb indicació dels imports 
concedits, la relació de les sol·licituds desestimades, amb expressió dels motius de la 
desestimació, i la relació de sol·licituds desistides, s'elevaran al Departament de 
Comerç, Indústria i Empresa, la qual emetrà la proposta de resolució provisional. 
 
La resolució del procediment es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació, i 
aquesta publicació tindrà els mateixos efectes que la notificació individual als 
interessats. 
 
El termini màxim per a resoldre la convocatòria i notificar o publicar la resolució de 
concessió és de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació 
de sol·licituds. 
 
 
Onzena. Obtenció d’informació 

 
Les bases de l‘ordenança, model de sol·licitud i impresos relacionats podran ser 
obtinguts i consultats a la pàgina web de l’Ajuntament de la Sénia www.lasenia.cat dins 
de la secció ciutadania, ajuts i subvencions, ajuts al sector de la hostaleria. 
 
 
 
 
 

http://www.lasenia.cat/
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Dotzena. Compatibilitat amb altres subvencions 
 

La subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
a la mateixa o altra finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat, nacional o 
internacional. 
 
 
Tretzena. Obligacions de difusió del caràcter públic dels fons que financen 
l'activitat. 
 
La difusió del caràcter públic dels fons prevista a l'article 18.4 de la Llei General de 
Subvencions s'efectuarà d'ofici per part de l'Ajuntament. Els beneficiaris de la subvenció 
autoritzen a l'Ajuntament per a la utilització de la imatge i la publicació de les dades de 
l'empresa, en aquestes actuacions de difusió. 
 
Catorzena. Disposició addicional 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar des de l’endemà de la 
data de publicació del text íntegre de les bases i l’acord d’aprovació definitiva en el 
BOPT. 
 
 
 
 
 


