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BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS PROFESSIONALS AFECTATS 

PEL CESSAMENT DE L’ACTIVITAT, DEL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR, EN VIRTUD DEL RD 

463/2020, DE 14 DE MARÇ DE 2020, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER LA GESTIÓ 

DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19  

 

1.  OBJECTE  

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, per la concessió 

d’una ajuda d’emergència de caràcter puntual, en règim de concurrència no competitiva, dins dels 

límits establerts en els pressupostos municipals, pels titulars de les activitats amb establiments 

ubicats a Vilobí d’Onyar que han hagut de tancar l’establiment i/o reduir la seva activitat com a 

conseqüència de les mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la 

COVID-19, per tal de contribuir a sufragar les despeses habituals relacionades amb l’activitat 

econòmica que s’han continuat pagant malgrat el tancament de l’establiment per aplicació del 

Reial Decret 463/2020 de 14 de març 2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 (del 14 de març de 2020 fins a la data 

d’autorització reobertura de l’establiment).  

Despeses subvencionables corresponents al període de tancament absolut: 

 Les despeses de lloguer del local, interessos d’hipoteca i/o préstecs i rentings derivats de 

la gestió del negoci. 

 Les despeses dels subministraments bàsics de l’establiment (llum, aigua, i gas)  

 Les despeses relacionades amb la pròpia activitat (taxes i impostos municipals com 

escombraries i llicència de taxis) excepte la ocupació de les terrasses. 

 Les despeses derivades de les quotes d’autònoms dels titulars de l’activitat  

 Les despeses derivades del pagament dels sous dels treballadors que s’hagin hagut 

d’assumir així com despeses de gestoria derivades d’aquesta situació. 

 Despeses necessàries per a l’adequació de l’activitat i/o de l’establiment a les condicions 

per a la prevenció de la Covid-19 (compra d’EPIs per al personal, reconfiguració de l’espai, 

instal·lació de mampares, etc.) 

L’IVA i altres impostos i taxes derivats d’aquestes despeses NO són subvencionables, el seu import 

no serà tingut en compte a l’hora de calcular l’ajut ni per la seva justificació. 

2. FINALITAT 

L’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat pública, 

que no és un altre que ajudar al manteniment del teixit comercial local i reprendre l’activitat 

econòmica del municipi de Vilobí d’Onyar que s’han vist alterats com a conseqüència de les 

mesures de l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i han 

restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això 

comporta. 

Es pretén contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les mesures 

adoptades per lluitar contra la  COVID-19. Per la via d’aquestes subvencions no s’atorga cap tracte 
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de favor ni es facilita als beneficiaris una situació de superioritat en el marc de les condicions de 

normal funcionament del mercat. Contràriament, la finalitat és minimitzar els efectes negatius 

d’unes mesures adoptades per les autoritats governatives que han alterat el funcionament del 

mercat tot obligant al tancament d’un seguit d’establiments comercials i a la suspensió i/o 

reducció d’activitats econòmiques.  

Que la concessió d’aquesta subvenció es caracteritza pel seu caràcter extraordinari i imprevisible, 

atesa la situació de l’aparició d’una pandèmia sense precedents com la COVID-19.  

3. MODALITATS 

Es preveuen 2 modalitats  

A) Per a negocis i activitats del municipi de Vilobí d’Onyar, en les que el cessament de 

l’activitat durant la fase zero de l’estat d’alarma ha estat total, és a dir, l’establiment ha 

quedat tancat de cares al públic i l’activitat a porta tancada també ha cessat totalment. 

B) Per a negocis i activitats del municipi de Vilobí d’Onyar, en les que el cessament de 

l’activitat durant la fase zero de l’estat d’alarma ha estat parcial, és a dir, o bé l’activitat 

ha estat tancada completament només les dues setmanes corresponents al confinament 

i, per tant, han vist disminuïda la seva activitat. 

 

4.  RÈGIM JURÍDIC 

L’ajuntament és competent per a la concessió d’aquestes subvencions d’acord amb l’article 84.2, 

lletra i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix als governs locals competències en 

matèria de promoció de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter 

comercial, artesanal i turístic. Així mateix, l’article 53.4 de la llei 18/2017, de l'1 d'agost, de 

comerç, serveis i fires, determina que “Les corporacions locals, d'acord amb la legislació de règim 

local, poden dur a terme polítiques de foment d'acord amb les competències respectives.” 

L’atorgament d’aquestes subvencions es regirà per les presents bases i supletòriament per la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pels articles 118 i ss., pel Decret 179/1995, 

de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, pel Reial 

Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei de subvencions, 

l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, les Bases d'Execució del 

Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 

jurídic del Sector Públic, i per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació 

vigents i el Reial Decret Llei 8/2020, de 20 de març, de mesures extraordinàries per fer front a 

l’impacte econòmic i social del Covid-19, com a la resta de normativa vigent que sigui d’aplicació. 

Les previsions de les presents bases reguladores que incorporin o reprodueixin aspectes de la 

legislació bàsica estatal o autonòmica d’aplicació, s’entendran automàticament modificades en el 

moment en que es produeixi la seva revisió. 
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5. REQUISITS DELS BENEFICIARIS/ÀRIES I FORMA D’ACREDITAR-LOS 

1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que 

seguidament es determinaran de forma detallada, sempre que no estiguin afectades per cap de 

les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions (en endavant LGS): 

a) Les persones físiques i jurídiques, legalment constituïdes, titulars d’activitats amb 

establiments ubicats al terme municipal de Vilobí d’Onyar que s’hagin vist obligats al 

cessament de la seva activitat per allò que disposa en el Reial Decret 463/2020 de 14 de 

març 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària 

ocasionada pel covid-19 i que acreditin reunir els següents requisits: 

 Disposar de la corresponent llicència d’activitat en el municipi. 
 En cas d’establiments turístics: 

L’establiment ha de constar inscrit a la base de dades del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya (Registre de Turisme de Catalunya) com a 
mínim abans del dia 15 de març de 2020. 

 Els beneficiaris han d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de 

les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobar-se en cap de les 

circumstàncies previstes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

 El local ha de gaudir de la situació administrativa pertinent per a desenvolupar l’activitat 

(règim de comunicació, llicència d’obertura ...etc.) 

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 

a) DOCUMENTACIÓ 

Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible a la Seu 

Electrònica de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 

1.- Persones jurídiques 

1) Còpia del DNI/CIF/NIF del sol·licitant 

2) Escriptura de constitució o Estatuts (només per persones jurídiques) 

3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat i indicant la modalitat per a la qual 

es sol.licita la subvenció. (model adjunt) 

4) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. (model adjunt) 
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5) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 

normalitzat. (model adjunt) 

8) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 

9) Import que es sol·licita, acompanyat de còpia de les factures i altres documents 

justificatius de la despesa presentada  

10) Imprès domiciliació bancària (ALTA, fitxa de creditor/tercer) segons el model que es 

troba disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar llevat que s’hagi 

presentat amb anterioritat i no hagi experimentat cap modificació. 

11) Per a la modalitat B, balanç d’ingressos i despeses del període Gener-Juny de 2019 i 

Gener-Juny de 2020 que acreditin la disminució d’ingressos. (model adjunt- Annex 2) i  

declaracions d’IVA del 1er i 2on Trimestre del 2019 i 2020. 

 

6. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  

1 El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant la convocatòria pública aprovada per 
l’òrgan competent. La present convocatòria es farà pública a través del tauler d’edictes i del web 
municipal. L’extracte de la convocatòria es traslladarà a la BDNS per a la seva publicació en el BOP 
de Girona.  

 
El termini de presentació de les sol·licituds al Registre General d’entrada de l’Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar (a través de la seu electrònica) serà el fixat en la corresponent convocatòria. 

 
Les sol·licituds podran presentar-se via telemàtica (obligatòria per les persones jurídiques) o per 

escrit mitjançant el model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da i que s’haurà de 

presentar davant el Registre General de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 6 podrà 

trobar-se a la pàgina web municipal a www.vilobidonyar.cat 

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 

normes que la regulen. 

7. REQUERIMENTS D’ESMENA PER L’EXISTÈNCIA DE DEFECTES O OMISSIONS DE 

DOCUMENTACIÓ  

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 

beneficiari/ària, per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 

notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no 

ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud de conformitat amb el que disposa la Llei 

39/2015. 
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8 . PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA 

CONCESSIÓ  

1. El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases serà el de 

concurrència no competitiva.  

2. Es resoldran primer les sol·licituds de la modalitat A, per ordre cronològic de presentació, quan 

s’hagin efectuat les verificacions oportunes. 

Es resoldran en segon lloc les sol·licituds de la modalitat B, per ordre cronològic de presentació, 

quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes, i sempre hi quan quedi crèdit disponible 

després d’haver resolt les sol·licituds de la modalitat A i fins exhaurir el crèdit pressupostari 

vinculat. 

3. El procediment de concessió de la subvenció objecte de les convocatòries que regulen aquestes 

bases s’iniciarà d’ofici, mitjançant decret d’Alcaldia o acord de JGL que aprovi la convocatòria. 

Seran publicades al BOP a través del Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions establert a 

partir de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

4. L’òrgan instructor del procediment de concessió correspon al Servei de Promoció Econòmica. 

Una Comissió Avaluadora (òrgan col·legiat) es reunirà per examinar si els beneficiaris compleixen 

tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions i avaluar les sol·licituds d’acord amb els 

criteris de valoració establerts en aquestes Bases. De tot l’actuat en aquesta reunió s’aixecarà 

acta. La Comissió Avaluadora estarà integrada pels següents membres 

a. Secretari o persona en qui delegui 

b. Interventora o persona en qui delegui 

c. Tècnic/a de l’àrea de serveis a les persones. 

d. Un/a administratiu/va de l’Ajuntament 
 
5. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta de la reunió de la Comissió, formularà 

proposta de resolució que contingui la relació de sol·licitants pels que es proposa la concessió de 

la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per 

efectuar-la. 

6. La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s’atribueix a l’Alcalde o en 

qui delegi, que dictarà aquesta resolució un cop dictada la proposta de resolució definitiva i emès 

informe de fiscalització per la Intervenció Municipal. La resolució es notificarà a tots els 

sol·licitants i el publicarà a la BDNS. 

7. A la resolució de procediment de concessió de les subvencions cal manifestar, si és el cas, les 

sol·licituds desestimades degudament motivades. Aquestes es notificaran als interessats. 

8. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis 

mesos, a comptar des de la publicació de la convocatòria. 

9. El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima als interessats 

per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció. 
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9.  CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els ajuts s’atorgaran als sol·licitants en funció de l’ordre cronològic de presentació un cop 

examinats els elements subvencionables determinats en les presents bases i acreditats pels 

sol·licitants, d’acord amb els següents criteris: 

- Per les despeses de lloguer del local, interessos d’hipoteca i/o préstecs i rentings derivats 

de la gestió del negoci - l’ajuda serà d’un 100% de l’import dels rebuts presentats.  

- Per les despeses dels subministraments bàsics de l’establiment (llum, aigua, i gas)  - 

l’ajuda serà d’un 50% de l’import dels rebuts presentats.  

- Per les despeses relacionades amb la pròpia activitat (taxes i impostos municipals com 

escombraries i llicència de taxis) excepte la ocupació de les terrasses - l’ajuda serà d’un 

100% de l’import dels rebuts presentats. 

- Les despeses derivades del pagament de la quota d’autònoms dels titulars de l’activitat - 

l’ajuda serà d’un 100% de l’import dels rebuts presentats.  

- Les despeses derivades del pagament dels sous dels treballadors que s’hagin hagut 

d’assumir així com despeses de gestoria derivades d’aquesta situació - l’ajuda serà d’un 

50% de l’import dels rebuts presentats.  

- Per a les despeses necessàries per a l’adequació de l’activitat i/o de l’establiment a les 

condicions per a la prevenció de la Covid-19 (compra d’EPIs per al personal, 

reconfiguració de l’espai, instal·lació de mampares, etc.) - l’ajuda serà d’un 65% de 

l’import dels rebuts presentats. 

 

10. IMPORT, QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS A ATORGAR I CONSIGNACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA. 

Només es podrà concedir una ajuda per cada titular d’activitat amb establiment i es tindran en 

compte, també, les disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament. 

En tots els casos es podran demanar ajudes per valor de fins a un 100% del total de la despesa 

subvencionable d’acord amb els criteris previstos a la base 8. 

L’import màxim de l’ajut es fixa en 1.000 € per titular d’activitat amb establiment. 

En cap cas el total que es pot rebre d’ajuda per a aquest concepte pot superar el 100% de la 

despesa subvencionable. 

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en aquesta 

convocatòria serà de 51.000 € i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 7.433.48900 AJUTS 

SECTOR COMERCIAL I TURÍSTIC CRISI COVID-19 del pressupost vigent de la Corporació. 

En el supòsit que la concurrència de beneficiaris esgoti el crèdit pressupostari previst, 

l’Ajuntament podrà ampliar l’import màxim detallat anteriorment mitjançant la modificació 

pressupostària corresponent. 

No podran atorgar-se subvencions per un import total superior a l’esmentat anteriorment, o el 

que en resulti de les majors dotacions de fons que realitzi l’Ajuntament en cas de que la 

concurrència de sol·licituds ho requereixi. 
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11. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

S’entendrà acceptada l’ajuda concedida a menys que hi renunciïn expressament en el termini 

de deu dies hàbils des de la notificació de l’acord de concessió de l’ajut  

12. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

Són obligacions dels beneficiaris d’aquests ajuts les especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions, i en concret les següents: 

- Acceptar i complir la normativa de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

- Acreditar que s’han vist afectats per les circumstàncies que motiven l’objecte de la 

subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

- Acreditar davant l’Ajuntament que han hagut d’assumir les despeses subvencionables 

amb la documentació corresponent. 

- Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de ajuts o ajudes per la mateixa finalitat  no 

previstes inicialment, així com qualsevol eventualitat que alteri el desenvolupament de 

l’activitat subvencionada. 

- Facilitar tota la informació complementària que requereixi l’Ajuntament. 

- Sotmetre’s a les accions de control financer que eventualment pugui realitzar 

l’Ajuntament en compliment dels articles 44 i següents de la Llei General de Subvencions. 

- Acceptar i complir el compromís de reobertura del local, en la fase de desescalada 

pertinent que marqui la normativa vigent. 

El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de 

l’expedient de reintegrament de la subvenció.  

13.  JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS 

1. D’acord amb el que s’estableixen els articles 14 i 30 de la Llei General de Ajuts 38/2003 i l’article 

31 de l’Ordenança General d’aquest Ajuntament tot ajut s’ha de justificar en la forma que es 

determini. 

2. La justificació econòmica de la subvenció presentada és farà en el mateix moment de sol·licitud 

prevista a la base 4a, per tal de poder resoldre les sol·licituds i accedir al seu pagament de manera 

àgil i ràpida. 

3. A aquests efectes la documentació que cal incorporar a la sol·licitud-justificació és la següent: 

 Factures, rebuts acreditatius del pagament d’aquestes o altres document amb valor 

probatori al tràfic mercantil, d’acord amb el que estableix l’article 30.3 de la Llei General 

de Ajuts 38/2003. 

No s’acceptaran factures que siguin emeses per: 

 Membres de la pròpia societat mercantil. 

 Ni les que emetin els que tinguin grau de parentiu per consanguinitat o afinitat de segon 

grau amb els representants/apoderats d’aquesta, per la prestació de serveis al propi 

establiment, en virtut dels principis de deontologia professional. 
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14. FORMA DE PAGAMENT 

La forma de pagament serà per transferència bancària al compte bancari indicat a la sol·licitud. 

Atès que d’acord amb el que disposa la base onzena la justificació es farà en el moment de la 

sol·licitud, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar es farà efectiu el pagament de la subvenció concedida 

d’acord amb el pla de disposició de fons de la Tresoreria. 

15. DEFICIÈNCIES EN LA JUSTIFICACIÓ  

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 

comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini 

màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 

l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons 

correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 

pagament.  

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 

termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, 

amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 

obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  

16. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS  

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 

ens públics o privats. 

17.  PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases serà objecte de publicitat, amb indicació 

de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la 

finalitat de la subvenció, la finalitat i conceptes subvencionats, segons es vagin publicant al 

Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Base 

de Dades Nacional de Subvencions.  

18. REINTEGRAMENT I REVOCACIÓ DELS AJUTS 

 

1. Les ajuts son de concessió voluntària, revocables i reductibles si l’entitat beneficiària es 

veu afectada per alguna de les causes previstes a la Llei, a l’Ordenança Municipal, així com 

en el cas de que incompleixi alguna de les obligacions previstes en aquestes bases. 

2. Quan a causa de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, el seu import definitiu 

sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne l’excés. Així 

mateix, seran motius de reintegrament els motius següents d’acord  amb l’article 36 i 

següents de la Llei General de Subvencions: el fet d’haver percebut la subvenció falsejant 

les condicions exigides o amagant les que haguessin impedit la seva concessió; 

l’incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat  o del projecte; l’incompliment de 
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l’obligació de justificar en els terminis establerts; la resistència o obstrucció a les 

actuacions de comprovació i de control financer; així com la resta de supòsits previstos en 

la normativa de la Llei General de Subvencions. 

3. A més, l’ens subvencionat haurà d’ingressar els interessos dels excessos percebuts, 

calculats segons els tipus d’interès de demora, acreditats des del moment del pagament. 

4. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés en via 

voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no 

s’ingressessin en aquest període es procedirà per via de constrenyiment d’acord amb el 

Reglament General de Recaptació. 

5. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els 

administradors o els seus representants legals. 

 
19. OBLIGATS AL REINTEGRAMENT 

1.- Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques que gaudeixin de la 

condició de persones beneficiàries.  

2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les persones 

jurídiques que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les 

obligacions, que adoptin acords que facin possibles els incompliments o consenteixin els 

incompliments dels qui depenguin d’ells. Així mateix, seran responsables en tot cas, els 

administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.  

20. INFRACCIONS O SANCIONS. 

L’ incompliment dels requisits establerts en aquestes bases o a la normativa d’aplicació, donarà 

lloc a l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert al Títol IV de la Llei General de 

Subvencions. 

21. VIGÈNCIA 

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial 

de la Província de Girona i seran vigents fins la finalització de la situació motivada per la crisi 

sanitària ocasionada pel COVID-19 si abans no hi ha hagut una modificació o derogació expressa. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Les convocatòries dels ajuts regulats en aquestes bases, així com l’extracte previst a l’article 17.3 

b) de la Llei 38/2003 General de Subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, a 

través de la Base de Dades Nacional de Ajuts. 

DISPOSICIONS FINALS 

Es faculta la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per fer la interpretació 

d’aquestes bases i per prendre els acords sobre els aspectes de la matèria d’ ajuts que prevegin 

expressament. 
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Aquestes bases reguladores entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí 

Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la Corporació. 

Atès que s’ha acordat la tramitació d’urgència prevista a l’art 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquestes bases es 

sotmeten a informació pública per un termini de 10 dies hàbils.  En el supòsit que durant el 

termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran 

aprovades definitivament. 
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