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CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS DIRECTES AMB CARÀCTER
ESPECIAL A LES ACTIVITATS AFECTADES PER LES MESURES
APLICADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA
CONTENCIÓ DE LA 2a ONADA DE LA PANDEMIA PER COVID-19 A LA
TARDOR – HIVERN 2020
BDNS(Ident.): 547250
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial
on s’ha publicat
L’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu, aprovada en
sessió plenària el dia 28 de febrer de 2008 i modificada en sessió plenària el
25 de febrer de 2016, s’estableix com a bases reguladores.
2. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts a professionals
autònoms, micro i petites empreses i associacions que portin a terme activitat
econòmica, que desenvolupen la seva activitat a Cardedeu i que han estat
obligades a tancar en base a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre,
per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya, dictades en la Resolució SLT/2546/2020, de 15
d’octubre i modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre.
També és objecte d’aquesta convocatòria la concessió d’ajuts a professionals
autònoms, micro i petites empreses en l’àmbit d’oci nocturn a Cardedeu que
han estat obligades a tancar en base a la Resolució SLT/2782/2020, de 19
d'agost, que modificava la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la
qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a
l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut
pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.
En concret, són objecte d’aquesta convocatòria les activitats de:
-

Restauració;
Centres d’estètica i de bellesa;
Parcs i establiments d’activitats lúdiques infantils privats amb
supervisió presencial durant tot l’horari d’obertura.
Oci nocturn;
Centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les
activitats extraescolars,
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-

-

Instal·lacions i equipaments esportius que no siguin centres de
tecnificació i rendiment esportius, com ara gimnasos i altres
centres privats esportius.
Arts escèniques i musicals;
Salons de jocs, casinos i sales de bingo.

La finalitat d’aquesta subvenció és mantenir actives les activitats més
afectades davant la situació de tancament que ha comportat la entrada en
vigor de les següents resolucions:
- Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen
i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya, dictades en la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre i
modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre.
- Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, que modifica la Resolució
SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures
extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de
2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per
a la contenció de la pandèmia de COVID-19.
3. Fonaments jurídics
-

-

-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu
Reglament aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.
Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu aprovada en
sessió plenària el dia 28 de febrer de 2008 i modificada en sessió plenària
el 25 de febrer de 2016.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i qualsevol altra disposició normativa que per
la seva naturalesa pot resultar d’aplicació.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Llei 19/2014, de 19 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves
mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i la Resolució
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-

-

SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, que modifica la Resolució
SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures
extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de
2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a
la contenció de la pandèmia de COVID-19.
Bases d’execució del pressupost municipal 2021.

4. Consignació Pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà a aquesta convocatòria de subvencions
per a la reactivació econòmica és de 65.000,00 € i anirà a càrrec de la partida
pressupostària 24-43300-48095 del pressupost municipal per a l’exercici
2021.
A més, en el cas que avaluades les sol·licituds del/s beneficiaris/es que
compleixin els requisits i condicions de la convocatòria, el crèdit fos insuficient
per atendre-les, es procedirà a aprovar una modificació del crèdit per tal de
poder atendre la totalitat dels ajuts, sense necessitat d’aprovar una nova
convocatòria, condicionant el seu atorgament a l’efectiva declaració de
disponibilitat del crèdit.
5. Procediment de concessió
El procediment d’atorgament és el de concessió directa en la modalitat de
concurrència no competitiva. Les sol·licituds es resoldran de forma individual
i independent cadascuna i per ordre cronològic de presentació per registre
d’entrada, amb tota la documentació complerta i correcta prevista al punt 9
d’aquesta convocatòria, quan s’hagi efectuat les verificacions oportunes, i fins
exhaurir la dotació pressupostària prevista a la convocatòria.
L’òrgan instructor del procediment de concessió és la Regidoria de
Desenvolupament Local - CSETC- de l’Ajuntament de Cardedeu, Àrea de
Desenvolupament Comunitari. L’òrgan competent per dictar les resolucions
de concessió i denegació dels ajuts és la Junta de Govern Local.
L’òrgan instructor examinarà les sol·licituds presentades i requerirà a les
persones que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb
manca de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o
defectuosa, perquè esmenin els defectes o aportin la documentació que
manca, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de
la notificació del requeriment.
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L’òrgan instructor, una vegada verifiqui que les sol·licituds compleixen els
requisits, elevarà una proposta de concessió a la Junta de Govern Local.
6. Tipus de beneficiaris/àries
Persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, que prestin serveis a
Cardedeu i que han estat obligades a tancar amb l’entrada en vigor de la
Resolució
SLT/2782/2020, de 19 d'agost, que modifica la Resolució
SLT/2073/2020, de 17 d'agost, la
Resolució SLT/2700/2020, de 29
d'octubre, i altre normativa derivada de la declaració de l’estat d’alarma i que
reuneixi les següents condicions:
- Que tinguin llicència o autorització d’activitat al municipi i/o les altes
fiscals i laborals corresponents a data de presentació de la sol·licitud
d’aquesta subvenció.
- Que han estat obligades al seu tancament en base a la Resolució
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya, dictades en la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre
i modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre.
- Que han estat obligades al seu tancament en base a la Resolució
SLT/2782/2020, de 19 d'agost, que modifica la Resolució
SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures
extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de
2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública
per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.
- A efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses que
presten activitats de restauració els bars, restaurants i cafeteries.
- A efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com a empreses que
presten activitats d’oci nocturn els bars musicals, les discoteques, les
sales de ball, les sales de festes amb espectacle i concerts d’infància
i joventut, les discoteques de joventut i els karaokes.
- A efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com a parcs infantils
aquells parcs infantils privats amb supervisió presencial durant tot
l’horari d’obertura.
- Queden excloses com a beneficiàries d’aquesta subvenció les
empreses de servei de càtering atès que la seva activitat no està
afectada per tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15
d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a
Catalunya.
- Queden excloses com a beneficaries d’aquesta subvenció les
perruqueries atès que no estan obligades al tancament en base a les
Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten
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noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.
Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.
7. Requisits dels beneficiaris
- Que les persones beneficiàries siguin titulars d’una activitat
empresarial i/o professional legalment constituïda i en situació d’alta
al cens d’activitats a data de sol·licitud de la subvenció.
- Estar en situació d’alta en el règim especial de treballadors autònoms
de la Seguretat Social, en cas que la persona beneficiària sigui persona
física.
- Tenir llicència o autorització per desenvolupar l’activitat objecte de
l’ajut a Cardedeu a data de sol·licitud de la subvenció, si s’escau.
- Que han estat obligades al tancament en base a les Resolucions:
- Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual
s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya i
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya
- Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, que modifica la
Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten
mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació
de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions
coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia
de COVID-19.
- Que dona ocupació a menys de 50 persones i té un volum de negoci
anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros
(petita empresa).
- Estar al corrent de les obligacions fiscals, laborals i tributàries davant
de l’Ajuntament, la Seguretat Social i l’Agència tributària.
- Disposar de la documentació comptable i registral obligatòria
corresponent a la seva forma jurídica.
- Conservar els documents justificatius (factures i documents) de
l’aplicació d’aquest ajut rebut, inclosos els documents electrònics,
mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control,
d’acord amb la normativa vigent.
- No estar incurs en cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la
condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en
l’article 13 de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de
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novembre; i no haver estat sancionat, en resolució ferma, amb la
pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.

8. Sol·licituds i termini
La sol·licitud es presentarà de forma electrònica i amb el model de sol·licitud
normalitzat, que està disponible a l'apartat Tràmits de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Cardedeu, en l’enllaç seu.cardedeu.cat. Per poder presentar
la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d'un certificat digital qualificat
vàlid i vigent. La falsedat en qualsevol dada a la instància de sol·licitud i
documentació adjunta, deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment
en què es conegui i, en conseqüència, comporten la inadmissió 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.
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
finalitzarà el 15 de març de 2021 a les 14:00 hores.
En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a la
convocatòria, es farà un requeriment formal i es donarà un termini de deu
dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció de la notificació per esmenarho. En el cas de no esmenar dins d’aquest termini s’entendrà per desistida la
petició de subvenció.
La sol·licitud de la subvenció implica l’acceptació de les condicions d’aquesta
convocatòria.
9. Quantia
Aquesta convocatòria subvenciona les despeses de les següents tipologia:
a) Despeses derivades del desenvolupament de l’activitat
econòmica de l’empresa, per un import màxim de 900,00 € per
persona beneficiària. La relació de despeses subvencionables per
aquest concepte queden detallades a l’article 9 d’aquesta convocatòria.
En cap cas l’import a subvencionar pot superar el cost total de les
despeses justificades.
En cap cas l’import de la subvenció atorgada pot ser d’una quantia que,
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts,
ingressos o recursos, superi el cost de la despesa justificada.
b) Compra de bens i/o serveis adquirits en qualsevol dels
comerços i servei de Cardedeu que consten al document annex
d’aquesta convocatòria (queden exclosos els productes adquirits a
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establiments comercials d’alimentació i supermercats) per un import
màxim de 100 €. Les compres han de ser realitzades des de l’1 de
desembre de 2020 fins la data de presentació de la sol·licitud.
Les persones sol·licitants presentaran sol·licitud de subvenció per la
tipologia a) de despeses i podran optar, si així ho indiquen, per la
sol·licitud de subvenció de la tipologia b) de despeses.
En cap cas, es podrà optar únicament sol·licitud per cobrir despeses de la
tipologia b).
10. Despeses subvencionables
Es consideraran subvencionables les següents:
a) Despeses derivades del desenvolupament de l’activitat
econòmica de l’empresa:
i) Despeses de lloguer o hipoteca del local en el que es
desenvolupa l’activitat.
ii) Despeses relacionades amb les mesures de seguretat
sanitària per poder desenvolupar l’activitat de manera segura
arrel de la pandèmia del COVID-19.
iii) Quota autònoms en cas d’empresari individual.
iv) Quota autònom societari en cas de societat mercantil.
v) Despeses d’inversió fins un màxim de 1.000,00 € que
s’hagin destinat a la creació de noves línies de productes i
serveis fruit de l’adaptació de l’empresa a les noves
necessitats i oportunitats detectades de la situació de la
pandèmica.
vi) Despeses de gestoria.
El període subvencionable és des de l’1 d’agost de 2020 fins la data
de presentació de la sol·licitud de la subvenció.
b) Compra de bens i/o serveis adquirits en qualsevol dels comerços
dels comerços i servei de Cardedeu que consten al document
annex d’aquesta convocatòria realitzades des de l’1 de
desembre de 2020 fins la data de presentació de la sol·licitud.
La despesa ha d’estar realitzada i pagada.
11.

Documentació a presentar:
a) Formulari de sol·licitud en el qual hi haurà de constar el nom de
la persona física o jurídica sol·licitant, adreça, telèfon, DNI o NIF,
persona de contacte i una adreça de correu electrònic a efectes
de notificacions respecte la subvenció.
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b) Declaració responsable de la persona sol·licitant, segons model
normalitzat, de:
i) Compliment dels requisits per poder obtenir la condició de
beneficiari\ària
ii) No estar inclòs/a en cap dels supòsits previstos en l’article
13.2 de la Llei General de subvencions 38/2003 , de 17 de
novembre així com de a concurrència dels requisits per poder
obtenir la condició beneficiari/ària i de compromís de
compliment de les condicions imposades per a l’atorgament
de la subvenció.
iii) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social de conformitat amb els art. 18 i següents
del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, mitjançant certificats telemàtics.
En cas que la persona beneficiària no s’hagi oposat de forma
expressa, l’Ajuntament obtindrà de forma directa aquelles
acreditacions per mitjans telemàtics.
iv) En aquelles subvencions en les quals la quantitat a atorgat
no superi l’import de 3.000 euros, tal i com es preveu en el
punt 4 de l’article 24 del Real Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17
de novembre, General de Subvencions, es podrà
substituir aquesta acreditació per
una declaració
responsable, sens perjudici de la seva posterior comprovació
per part de l’Ajuntament. Aquesta declaració s’inclou al
model normalitzat.
c) Certificat o document bancari acreditatiu de la titularitat del
compte de l’empresa on rebre la subvenció.
d) Compte justificatiu simplificat, segons model normalitzat que
hi haurà de constar una relació classificada de les despeses amb
identificador del creditor, núm. de document, data emissió,
concepte detallat i data de pagament.
L’Ajuntament pot requerir, en qualsevol moment, a la persona
beneficiària la documentació acreditativa
de la despesa
justificada. En funció de la tipologia de la despesa es pot requerir
per la seva acreditació la següent documentació:
i) En cas de justificar despeses de lloguer, contracte de lloguer
del local i documentació acreditativa del pagament
corresponent del període elegible.
ii) En cas de justificar despeses d’hipoteca del local, escriptura
del préstec hipotecari del local amb l’entitat bancaria i
documentació acreditativa del pagament corresponent del
període elegible.
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iii) En cas de justificar quotes d’autònom, documentació
acreditativa del seu pagament corresponent al període
elegible (rebut bancari).
iv) Per la resta de despeses del grup a) del punt 9 d’aquesta
convocatòria: factures i justificants de pagament de la
despesa subvencionable corresponent al període elegible.
v) Per les despeses derivades del grup b) del punt 9 d’aquesta
convocatòria, corresponent a la compra de bens i/o serveis
adquirits en qualsevol dels comerços i servei de Cardedeu de
l’annex d’aquesta convocatòria realitzades des de l’1 de
desembre de 2020 fins la data de presentació de la
sol·licitud: factures. Per factures d’import superior a 100,00
€ s’haurà de presentar també el justificants de pagament.
En el supòsit que els documents exigits ja estiguin en poder de l’Ajuntament,
el sol·licitant, sempre que no hagi hagut modificacions i no hagi transcorregut
més de cinc anys des de la finalització del procediment al que corresponguin,
pot exercir el seu dret a no presentar-lo, fent constar la data i l’òrgan o
dependència en el que van ser presentats o emesos.
12. Obligacions dels beneficiaris
a. Justificar davant l'Ajuntament el compliment dels requisits i les
condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat
que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
b. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que s'estableixin 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 informació que els sigui requerida en l'exercici de
les actuacions anteriors.
c. Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans
de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats
subvencionades.
d. Acreditar que es troba al corrent de les obligacions fiscals i
tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Tributària i la Seguretat
Social.
e. Disposar de la documentació comptable i registral obligatòria
corresponent a la seva forma jurídica.
f. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons
rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació i control.
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g. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació
aplicable i en aquestes condicions específiques.
13. Protecció de dades
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 sobre protecció de dades i el Registre d’Activitats de
Tractament de l’Ajuntament de Cardedeu.
14. Resolució, notificació i recursos
El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos comptat des de
l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud. 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.
La resolució del procediment és definitiva i posa fi a la via administrativa,
d'acord amb el que disposen l’article 172.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, i l’article 114.1.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Contra la mateixa es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el
termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la data de recepció de la
notificació de la resolució, davant de l’òrgan que l’ha emès. Transcorregut
aquest termini únicament es pot interposar recurs contenciós administratiu,
sens perjudici, en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari de
revisió, d’acord amb el que disposa l’article 124 de la LPACAP.
15. Justificació
Les persones beneficiàries de la subvenció han de justificar la despesa
realitzada d’acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; article 25 de l’Ordenança General de
subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu.
La justificació de les subvencions és presentarà simultàniamen t amb la
sol·licitud, mitjançant compte justificatiu simplificat signat (model
normalitzat), dins del termini de sol·licitud.
El compte justificatiu inclourà:
- la relació de despeses amb identificador del creditor, l’import, la data
d’emissió i de pagament.
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- Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat la despesa
subvencionada amb indicació d’import i procedència.
Les persones beneficiàries hauran de justificar, com a mínim, l’import de la
subvenció atorgada.
16. Pagament
L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament un cop aprovada de
la concessió de la subvenció per l’òrgan competent.
17. Compatibilitats
Les subvencions regulades en aquesta convocatòria són compatibles amb
altres ajuts, subvencions, prestacions i ingressos per a la mateixa finalitat,
procedents d'altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit
local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. El
conjunt d'aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les actuacions
subvencionades.
18. Inadmissió i desistiment
L'incompliment dels requisits no esmenables en aquesta convocatòria
comporta la inadmissió de la sol·licitud. La manca de presentació de qualsevol
dels documents exigits per aquesta convocatòria o la manca d'esmena dels
requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment
previ, comporta el desistiment de la sol·licitud.
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.
19. Mitjans de notificació o publicació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades
als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de
la resolució.
D’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les administracions públiques, l’Ajuntament de
Cardedeu notificarà la concessió de l’ajut mitjançant la publicació en el etauler
de
la
Corporació,
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=804620002.
L’Ajuntament de Cardedeu dona publicitat dels ajuts concedits amb indicació
del seu import, objectiu o finalitat i els beneficiaris, a la web de l’Ajuntament
http://www.cardedeu.cat/serveis-i-tramits/subvencions/
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mitjançant un enllaç a la Base de dades nacional de subvencions on es pot
trobar la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió
dels ajuts, d'acord amb el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es
regula la Base de dades nacional de subvencions i la publicitat de les
subvencions i altres ajuts públics.
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ANNEX
RELACIÓ DE COMERÇOS I DE SERVEIS DE CARDEDEU ON REALITZAR
LA COMPRA DE BENS I /O SERVEIS
Es consideraran compres de bens i/o serveis les realitzades als comerços al
detall i de serveis amb establiment físic a peu de carrer ubicats al municipi
de Cardedeu afectats pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es
va declarar l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
que es detallen a continuació, llevat dels establiments comercials
d’alimentació i grans superfícies:

-

Establiments comercial al detall, excepte alimentació, supermercats i
grans superfícies.
Centres d’estètica i bellesa.
Centres educatius, d’idiomes, esportius i ludoteques de titularitat
privada.
Escoles de dansa, música, teatre, arts plàstiques i altres activitats
artístiques i de lleure de titularitat privada.
Serveis fotogràfics.

Només seran vàlides les compres realitzades entre l’1 de desembre de 2020
i fins la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.
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