CONVOCATÒRIA DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ QUE HAN DE REGIR LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
COMERCIALS A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL BERGUEDÀ AMB
MOTIU DEL TANCAMENT DE L’ACTIVITAT DERIVAT DE L’ESTAT D’ALARMA
I PER LA RESOLUCIONS SLT/2546/2020 i SLT/2811/2020
La pandèmia del coronavirus (COVID-19) a banda de les incidències en la
salut, ha provocat irremeiablement l’alteració de l’activitat econòmica.
D’aquesta manera, el passat dia 14 de març de 2020 es va declarar l’Estat
d’alarma, generant, entre d’altres efectes, una reducció de l'activitat
econòmica del teixit empresarial Berguedà i/o provocant l’aturada de
nombroses empreses.
La resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre determina en el seu article 10
que “se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i
establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis
d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. Resten
exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments
turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels
seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a
domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten exclosos
d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis
sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i
juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.”
De manera que és evident el tancament de facto de l’activitat de bars i
restaurants durant el període de 15 que recull el decretats pel Govern per
frenar la corba de contagis de la covid-19. En data 6 de novembre de 2020,
el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya va emetre un nou
informe, que van motivar l'adopció de les mesures de salut pública, de
restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya contingudes a la Resolució
SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per un nou període de 15 dies.
Per tot això, fent ús de la única taxa que disposa el Consell Comarcal per tal
d’ajudar a combatre la crisi econòmica, el ple del Consell Comarcal del
Berguedà celebrat el passat dia 28 d’octubre va creure pertinent impulsar
aquesta línia d’ajuda.
1. Objecte
L'objecte d’aquestes convocatòria és regular la subvenció per concurrència
competitiva dintre els límits establerts en els pressupostos comarcals, a
aquelles persones físiques empadronades al Berguedà (exceptuant als
municipis de Gironella i Puig-reig) o aquelles persones jurídiques que tinguin
activitat i seu social a qualsevol dels municipis de la comarca (amb excepció
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de Gironella i Puig-reig), i que sent persona física o jurídica, prestin activitat
econòmica i tributin la taxa d’escombraries comercials.

2. Finalitat
L'ajut consisteix en una subvenció única, que te per finalitat de tractar de
pal·liar en la mesura possible l’afectació econòmica negativa per a l’activitat
professional del col·lectiu de persones autònomes i empreses que han hagut
de tancar per la crisi sanitària, com a conseqüència de la qual es va procedir
a la declaració en data 14 de març de 2020 i darrerament vistes les
resolucions SLT/2546/2020 i SLT/2811/2020.

3. Persones Beneficiàries
Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció els professionals
autònoms empadronats al Berguedà i les empreses que tinguin l’activitat i la
seu social en els municipis del Berguedà. En ambdós casos queden exclosos
les empreses o autònoms de Gironella i Puig-reig atès que el consell no hi
presta el servei de recollida aquest 2020.

4. Requisits per obtenir la condició de beneficiari
4.1 Les persones beneficiàries d'aquests ajuts hauran de complir els següents
requisits:
a) Acreditar haver pagat la taxa de residus comercial de 2020.
b) Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal al Berguedà.
c) En el cas de les persones treballadores autònomes:
- Estar donada d'alta en el règim especial dels treballadors per compte
propi o autònoms (RETA), com a mínim, abans del 31 de desembre del
2019 i en el moment de la presentació de la sol·licitud.
En cas d’empreses:
- Haver estat constituïdes abans del 31 de desembre de 2019 i estar
inscrita al registre pertinent
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la
condició de persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i
els articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
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pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
(DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
e) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les
obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent
resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició
especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el
moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d'atorgament i
abans de rebre qualsevol pagament.
f) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de
l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
g) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de
l'aplicació de la resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre.
4.2 El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions
responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la
documentació acreditativa.

5 Quanties dels ajuts
La quantia de l'ajut es determinarà de restar de la taxa de residus comercial
de 2020, la part proporcional de dies tancats preceptivament. En cap cas es
prendrà com a referència la durada de tot l’estat d’alarma comprès entre 14
de març i 21 de juny, si no, que es tindrà en consideració els terminis en què
es va ordenar el tancament de les activitats.
La quantitat total màxima serà de 100mil euros relatius a la partida 04 231
47000.

6. Sol·licituds i documentació a presentar
6.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió,
verificació i control de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament pel
canal electrònic, fent servir la seu electrònica del Consell Comarcal del
Berguedà www.bergueda.cat.
6.2 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat tràmits
del web de la del Consell Comarcal del Berguedà. Aquesta inclourà una
declaració responsable. La presentació de la declaració responsable faculta
l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades
declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més
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de ser causa d'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és també
causa de revocació i/o reintegrament, sens perjudici de les responsabilitats
de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.
6.3 Una vegada emplenat el formulari, s'haurà de presentar electrònicament
a través de Tràmits del web del Consell Comarcal del Berguedà.
6.4 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d'un
certificat digital qualificat vàlid i vigent.
7. 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 al 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 sobre protecció de dades.

8. Termini de presentació de les sol·licituds
8.1 El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquest ajut és de 15 dies
a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta Resolució al
Butlletí Oficial de la Província.

9.Resolució, notificació i recursos
9.1 L’expedient serà instruït per part del servei de medi ambient i serà resolt
pel Consell de Presidència del Consell Comarcal del Berguedà.
9.2 Els criteris de valoració de les sol·licituds es basaran en l’acompliment de
la convocatòria. Tota aquella petició que compleixi els requisits de la
convocatòria tindrà subvenció, recordant que serà la part proporcional als
dies en què l’activitat hagi hagut d’estar tancada pel compliment de la
normativa de l’estat d’alarma o bé del propi PROCICAT.
9.3 El termini màxim per notificar i emetre resolució és d'1 mes comptat des
de l'endemà de la data de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució
expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord
amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
9.4 La resolució ha de ser motivada degudament i ha d'incloure, com a mínim,
la identificació de la persona sol·licitant a la qual es concedeix l'ajut i l'import
subvencionat.
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9.5 La resolució de concessió de l'ajut es notifica mitjançant la seva publicació
al tauler del Consell Comarcal del Berguedà, sens perjudici que pugui utilitzar
addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs
que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té
els mateixos efectes.

10. Pagament
L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament avançat, sense
exigència de garanties.

11. Justificació
L'òrgan gestor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta
aplicació de l'ajut podrà requerir la documentació justificativa de les dades
declarades a la sol·licitud presentada, d'acord amb el Pla de verificació i
control aprovat pel consell.
La comprovació de la documentació requerida s'efectuarà pels òrgans
administratius corresponents dins l'exercici pressupostari de la concessió de
l’ajut.

13. Incompatibilitats
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda o subvenció pública
provinent per part de l’Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya, Diputació
de Barcelona, destinada a aquesta mateixa finalitat.
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