
 
 

 

 

Codi 2021/67 
 

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 

ANUNCI 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 9 de setembre de 2021, entre d’altres, 
aprovà inicialment les Bases Reguladores Específiques de la subvenció per a les 
activitats de Malgrat de Mar dedicades a l’oci nocturn que s’han vist plenament afectades 
per la crisi de la COVID-19.  
 
Un cop publicades en el BOPB de 28 de setembre de 2021, en el DOGC núm. 8511, de 
28 de setembre de 2021, i a la seu electrònica de l'Ajuntament durant aquestes mateixes 
dates; i passat el termini establert sense haver-se presentat cap reclamació ni al·legació, 
s’han declarat Aprovades definitivament, mitjançant resolució d’alcaldia. 

 
Així, es publiquen íntegrament per al coneixement general i perquè serveixin d’inici de 
la convocatòria per la presentació de les sol·licituds, a l’endemà de la seva publicació. 

 
BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE LA SUBVENCIÓ PER A LES 

ACTIVITATS DE MALGRAT DE MAR DEDICADES A L’OCI NOCTURN AFECTADES 

PER LA CRISI DE LA COVID-19.   

Antecedents 

El municipi de Malgrat de Mar disposa d’un teixit consolidat d’empreses dedicades a l’oci 

nocturn, format tant per bars musicals com per discoteques. En l’actual situació es fa del 

tot necessari disposar d’instruments per donar ajuda a aquest col·lectiu que s’ha vist 

afectat de ple per la crisi que ha generat la pandèmia sanitària provocada per l’expansió 

de la COVID-19. Les empreses dedicades a l’oci nocturn són un dels col·lectius més 

afectats ja que pateixen el tancament obligatori de les seves activitats, per tal de donar 

compliment a les mesures sanitàries per a la contenció de la pandèmia, dictades pel 

govern.   

L’Ajuntament de Malgrat de Mar, en l’àmbit de les seves competències, pot promoure 

activitats i donar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i 

aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local. En el seu article 25.2.h, defineix com a 

competències pròpies, les matèries d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès 

i àmbit local.   

Així mateix, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, en el seu article 84, sobre 

competències locals, estableix que els governs locals de Catalunya tenen competències, 

entre d’altres, amb matèria de regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de 

tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i 

turístic i foment de l’ocupació.  

 



 
 

Fonaments de dret  

Atès que són d’aplicació les següents normes:  

- Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, d'ara endavant LGS.  

- Reial Decret 887/2006 , de 21 de juliol , pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 

, de 17 de novembre , General de Subvencions , d'ara endavant Reglament de la LGS. ( 

La disposició final segona de la LGS i la disposició final primera d'aquest Reglament 

s'estableixen les normes de caràcter bàsic i no bàsic) .  

- Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions municipals, 

aprovades per acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar el 18 de febrer 

de 2021 i publicades al BOP en data 10 de març de 2021. 

a) Objecte de la subvenció   

En l’actual situació, es fa del tot necessari disposar d’instruments per a donar ajuda a 

aquest col·lectiu que s’ha vist afectat de ple per la crisi que ha generat la COVID-19.   

L’objectiu és impulsar l’activitat econòmica en el nostre municipi, atorgant liquiditat a 

aquest col·lectiu, per a contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions 

empresarials, el manteniment de l’activitat i amortir la reducció dràstica d’ingressos que 

han patit.   

La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva. El 

criteri de concessió serà per l’estricte ordre d’entrada per Registre de les sol·licituds, 

sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria i d’acord 

amb la disponibilitat pressupostària.  

b) Destinataris  

Tindran dret a sol·licitar la subvenció els titulars, a efectes de la matrícula de l’IAE, de les 

activitats econòmiques del sector de l’oci nocturn que estiguin donades d’alta al 

Registre d’Activitats Municipal, com a bars musicals, sales de festa o discoteques.  

Tanmateix hauran de complir els requisits següents:  

- Els beneficiaris no poden estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’article 

13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ni ser deutors en cap 

concepte de la hisenda municipal, i han d’estar al corrent de pagament de les seves 

obligacions tributàries amb l’AEAT i la Tresoreria de la Seguretat Social. 

- Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l'activitat econòmica hagi obtingut 

la corresponent llicència d'activitats de l'Ajuntament o hagi presentat la comunicació o 

declaració responsable i no tingui requeriments pendents de compliment.  

- L’activitat haurà d’haver estat d’alta a la matrícula fiscal de l’IAE o als epígrafs del CCAE 

corresponents, des d’abans del 14 de març de 2020 i durant l’exercici 2021.  



 
 

- El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant el model normalitzat de 

declaració responsable que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la 

documentació acreditativa quan així se sol·liciti.   

c) Quantia de les subvencions  

La quantia de la subvenció atorgada s’estableix en un import únic i màxim de 1.000€, per 

llicència municipal concedida. Aquest import es concedirà en la seva totalitat, sempre i 

quan es justifiqui l’import correctament. En cas contrari, l’import a pagar serà proporcional 

a la justificació. En qualsevol cas, sempre i quan es compleixin tots els requisits indicats 

al punt b), les subvencions tindran un import mínim de 500€.  

d) Aplicació pressupostària   

La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 91 4330 48900 Subvencions Empresa Comerç, fins a un límit de 20.000 

euros.   

e) Despeses subvencionables  

Se subvencionarà la despesa de l’activitat que es justifiqui amb factures de 

subministraments, nòmines de treballadors (mitjançant presentació del TC-2), justificants 

de pagament de lloguers, o altres despeses sempre que estiguin degudament acreditades 

mitjançant rebut bancari. L'IVA  tindrà la consideració de despesa subvencionable només 

quan no sigui susceptible de recuperació o compensació. Les despeses presentades han 

de correspondre al període de l’1 de gener de 2021 al 20 d’agost de 2021 (data de vigència 

de les actuals mesures decretades, que comporten el tancament de les activitats 

relacionades amb l’oci nocturn).  

S’atorgarà una única ajuda per activitat autoritzada, amb independència de que estigui 

donat d’alta en més d’un epígraf.  

f) Termini de presentació de sol·licituds   

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2021.  

g) Documents que cal acompanyar a la sol·licitud   

Les sol·licituds es presentaran, mitjançant el models normalitzats disponibles a la web de 

l’Ajuntament, al registre d’entrada de l’Ajuntament exclusivament de forma telemàtica, o 

per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, del procediment 

administratiu comú.   

Caldrà presentar:  

- Declaració jurada  

- Còpia del NIF o CIF del titular de l’activitat 

- Contracte de lloguer o escriptures de propietat de la finca on es desenvolupa l’activitat 



 
 

- Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades   

- Documentació acreditativa de les despeses subvencionables esmentades a l’apartat e) 

d’aquestes bases 

La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació de les bases generals i 

d’aquesta convocatòria. Així mateix, la presentació de la sol·lic itud porta implícita 

l’autorització a l’Ajuntament per a l’obtenció de certificats d’estar al corrent de les 

obligacions tributàries directament de l’Administració tributària previ a l’atorgament i al 

pagament de la subvenció, llevat de manifestació expressa de la persona sol·licitant.   

Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds o es consideri necessari ampliar 

la informació, s’emplaçarà al sol·licitant, perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmeni 

les mancances o aporti els documents, advertint-lo que, si no ho fa així, es tindrà per 

desistit de la seva sol·licitud.   

h) Termini màxim de justificació  

Tota la documentació justificativa s’ha d’entregar conjuntament amb la sol·licitud en el 

moment de presentació. Un cop realitzades les comprovacions pertinents sobre la 

documentació justificativa regulada en aquestes bases, i aprovada la concessió de la 

subvenció, es tramitarà el pagament del 100% de l’import aprovat als seus beneficiaris.   

i) Òrgan instructor  

Als efectes del que disposa l’article 48.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 

i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, es designa com a òrgan 

instructor a l’Àrea de Promoció del Municipi de Malgrat de Mar. 

j) Termini de resolució i notificació   

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 2 mesos des 

de la fi del termini de presentació d’instàncies. 

 
Malgrat de Mar, a 29 d’octubre de 2021 

 
Joan Mercader Carbó 
Alcalde 
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