Edicte sobre la convocatòria d’unes subvencions
Per Decret d'Alcaldia número 2539/2020, de data 30 de juliol de 2020, es va aprovar la
convocatòria de subvencions de l’exercici 2020 per al foment d’activitats de comerç
urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19, la qual es regeix per les
bases publicades al Butlletí de la Província de Barcelona de 5 d’agost de 2020.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Objecte i finalitat de les subvencions
L’obertura al públic a partir del 4 de maig de 2020 dels establiments comercials
minoristes i de serveis de proximitat radicats a Rubí que es van veure afectats per les
mesures de contenció establertes a l’article 10 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 per la COVID-19 i que consten a l’annex 1.
La finalitat de les subvencions és fomentar la supervivència econòmica dels
establiments comercials i de serveis de proximitat del municipi de Rubí que han vist
afectada la seva activitat per la declaració de l’estat d’alarma.
Import màxim de la subvenció i consignació pressupostària
La quantia de la subvenció per beneficiari i establiment serà el resultat de la suma de
les que corresponguin conforme als següents criteris, amb un límit màxim total de
1.200 €.
a) Nombre de treballadors en situació d’alta a data 4 de maig de 2020.
NOMBRE DE
TREBALLADORS
1
2
3
4
5
6
7
8
9 o més

IMPORT
100,00 €
200,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €
600,00 €
700,00 €
800,00 €
900,00 €

b) Superfície destinada a l’exercici de l’activitat. Computa com tal:
- La superfície interior, que és la que consta en el Cadastre corresponent al local on
està implantada l’activitat.
- La superfície exterior, que és la que correspongui a la terrassa o tarima de la via
pública afecta a l’activitat.
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SUPERFÍCIE INTERIOR
TOTAL M2
Fins a 20 m2
Més de 20 m2 i fins a 60 m2
Més de 60 m2
SUPERFÍCIE EXTERIOR
TOTAL M2
Establiments amb tarima
Establiments sense tarima

IMPORT
300,00 €
450,00 €
600,00 €

IMPORT
22,50 €/m2
18,00 €/m2

El crèdit pressupostari disponible per a aquesta convocatòria és de 400.000,00 € i
s’imputarà a l’aplicació pressupostària 1U016-4310A-47002.
El procediment de concessió de subvencions s'iniciarà sempre a sol·licitud de la
persona interessada i es tramitarà en atenció a la mera concurrència i s’atorgaran per
rigorós ordre cronològic de sol·licituds fins a exhaurir, si escau, el crèdit pressupostari,
sense que sigui necessari establir la comparació de les sol·licituds ni la prelació entre
les mateixes.
La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de les
disponibilitats pressupostàries.
Beneficiaris
Poden ser beneficiaris les persones físiques i les persones jurídiques titulars de
l’establiment, sempre que reuneixin els requisits exigits:
a) Estiguin donades d’alta, des d’abans del 4 de maig de 2020, en algun dels epígrafs
de l’IAE que emparen l’exercici de l’activitat i que consten a l’annex 1.
b) L’activitat que es desenvolupi no siguin objecte d’un expedient administratiu per
infracció de normes aplicables. Si ha finalitzat un expedient administratiu per infracció
de normes aplicables, que s’hagi donat compliment a la resolució.
En cas que una mateixa persona física o persona jurídica sigui titular de més d’un dels
establiments objecte d’aquestes bases, podrà sol·licitar subvenció per a cadascun
d’ells.
Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
La instrucció del procediment correspon a la responsable del Servei de Comerç i la
resolució de concessió és de l’alcaldia o aquell en qui delegui aquesta competència, a
proposta de l’òrgan col·legiat que examinarà les sol·licituds i emetrà informe de
valoració.
L’òrgan col·legiat estarà format per:
- Presidenta: la senyora Olga González Cerezales, responsable de l’Àrea d’Indústria,
Comerç i Ocupació
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- El senyor Oscar Canela Casas, tècnic de l’Oficina de Serveis a l’Empresa
- Secretària: la senyora Isabel Romero Morilla, tècnica del Servei de Comerç

Presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils a contar des de
l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Els impresos de sol·licitud i els models normalitzats exigits estaran disponibles a la
pàgina web www.rubi.cat, dins la Seu electrònica, apartat de tràmits i gestions.
Les sol·licituds i la documentació s’ha de presentar per via telemàtica mitjançant la
Seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí accessible a través de l‘enllaç
https://seu.rubi.cat/. També podran presentar-se les sol·licituds de forma presencial a
l’oficina FUER, Masia de Can Serra (confirmeu i consulteu horaris al web www.rubi.cat).
Documentació preceptiva
Al model de sol·licitud cal acompanyar la següent documentació preceptiva:
a) Fotocòpia del document d’identificació fiscal de la persona física o de la persona
jurídica titular de l’establiment.
b) En cas que el titular sigui una entitat sense personalitat jurídica, el contracte de
constitució, les seves eventuals modificacions i el/s document/s de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària acreditatiu/s de l’atribució de rendes entre els partícips.
c) Declaració d’alta o de variació en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de
data anterior al 4 de maig de 2020.
d) L’informe de treballadors en situació d’alta (ITA) la data del qual sigui posterior a 4
de maig de 2020. No tindran validesa els informes obtinguts en estat de “pràctiques”
en el sistema RED de la Seguretat Social.
e) Declaració responsable de trobar-se la persona sol·licitant al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries davant l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i l’Agència Tributària de Catalunya.
f) Declaració responsable de trobar-se la persona sol·licitant al corrent en el
compliment de les obligacions front la Seguretat Social.
g) Declaració responsable de trobar-se la persona sol·licitant al corrent de pagament
d’obligacions per reintegrament de qualsevol subvenció.
h) Declaració responsable de no concórrer cap circumstància de les previstes en la
normativa d’aplicació que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.
i) Declaració responsable sobre la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
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Aquesta declaració inclourà altres ajuts de mínims sol·licitats o obtinguts en els tres
darrers exercicis fiscals. Si escau, en el primer cas caldrà acompanyar la sol·licitud i,
en el segon, la resolució o document acreditatiu de l’atorgament o concessió.
j) Sol·licitud de transferència bancària degudament diligenciada per l’entitat financera.
Termini de resolució i de notificació de la resolució
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de sis mesos comptats des de
la publicació de la convocatòria al BOPB i al Tauler d’Anuncis de la Corporació. La
manca de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris.
La resolució que es dicti posarà fi a la via administrativa i es notificarà mitjançant
edicte publicat en el Tauler d’Anuncis de la Corporació.
La resolució posarà fi a la via administrativa i en ella s’expressaran els recursos que
poden interposar-se i els terminis per a fer-ho, que es comptaran des de l’endemà de
la publicació edictal. La indicació dels recursos no exclourà qualsevol altre que
l’interessat estimi més convenient.

Rubí, 5 d’agost de 2020

La vicesecretària general

Marta Cuesta Garcia
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Annex 1.
Relació epígrafs de l’Impost d’Activitats Econòmiques objecte de la subvenció
per al foment d’activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per
la COVID-19.
1*6444
1*6445
1*6446

Comerç al detall de gelats
Comerç al detall de bombons i caramels
Comerç al detall de masses fregides, amb cobertura, farcir o sense farcir,
patates fregides, productes d'aperitiu, fruita seca, llaminadures, preparats
de xocolata i begudes refrescants

1*65

Comerç al detall de productes industrials no alimentaris, en establiments
permanents
Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de
cuir
Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes i
similars i articles de tapisseria
Comerç al detall de roba i complements
Comerç al detall de llenceria i corseteria
Comerç al detall d'articles de merceria
Comerç al detall de roba especial
Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes
substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en
general

1*651
1*6511
1*6512
1*6513
1*6514
1*6515
1*6516

1*6517
1*653
1*6531
1*6532

1*6533
1*6534
1*6535
1*6536
1*6539
1*654
1*6541
1*6542
1*6543
1*6544

Comerç al detall de confeccions de pelleteria
Comerç al detall d'articles per al parament de la llar i materials de
construcció
Comerç al detall de mobles (llevat dels d'oficina)
Comerç al detall de materials i aparells elèctrics, electrònics,
electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic no elèctrics; i de mobles de
cuina
Comerç al detall d'articles de parament, ferreteria, objectes per decorar o
de regal, inclosa la bijuteria i els petits electrodomèstics
Comerç al detall de materials de construcció i d'articles i mobiliari de
sanejament
Comerç al detall de portes, finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes
i parquet mosaic; cistelleria i articles de suro
Comerç al detall d'articles de bricolatge
Comerç al detall d'altres articles per al parament de la llar NCAA
Comerç al detall de vehicles terrestres, aeronaus i embarcacions; i de
maquinària, accessoris i peces de recanvi
Comerç al detall de vehicles terrestres
Comerç al detall d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres
Comerç al detall de vehicles aeris
Comerç al detall d'embarcacions amb motor i esportives
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1*6545
1*6546
1*656
1*6560
1*657
1*6570
1*659
1*6591

1*6592
1*6595
1*6596
1*6598
1*6599
1*67
1*671
1*6711
1*6712
1*6713
1*6714
1*6715
1*672
1*6721
1*6722
1*6723
1*673
1*6731
1*6732
1*675
1*6750
1*676
1*6760
1*9713
1*972
1*9721
1*9722
1*973
1*9731

Comerç al detall de tot tipus de maquinària (llevat dels aparells de la llar,
d'oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics)
Comerç al detall de cobertes, bandes i cambres d'aire per a pneumàtics de
vehicles
Comerç al detall de béns de segona mà, com ara mobles, roba i estris
ordinaris d'ús domèstic
Comerç al detall de béns de segona mà, com ara mobles, roba i estris
ordinaris d'ús domèstic
Comerç al detall d'instruments musicals i els seus accessoris
Comerç al detall d'instruments musicals i els seus accessoris
Comerç al detall d'altres productes
Comerç al detall de segells, monedes, medalles commemoratives, bitllets
per a col·leccionistes, obres d'art i antiguitats, minerals solts o en
col·leccions, fòssils, insectes, petxines, plantes i animals dissecats
Comerç al detall de mobles, màquines i equips d'oficina
Comerç al detall d'articles de joieria, rellotgeria, argenteria i bijuteria
Comerç al detall de joquines, articles d'esport; roba, calçat i complements
esportius; armes, municions i articles de pirotècnia
Comerç al detall d'articles de "sex-shop"
Comerç al detall d'altres productes NCAA (llevat dels classificats en
l'epígraf núm. 6539)
Serveis d'alimentació
Serveis de restaurants
Serveis de restaurants de cinc forquilles
Serveis de restaurants de quatre forquilles
Serveis de restaurants de tres forquilles
Serveis de restaurants de dues forquilles
Serveis de restaurants d'una forquilla
Serveis de cafeteries
Serveis de cafeteries de tres tasses
Serveis de cafeteries de dues tasses
Serveis de cafeteries d'una tassa
Serveis de cafeteries i bars, amb menjar i sense
Serveis de cafeteries i bars, amb menjar i sense, de categoria especial
Altres serveis de cafeteries i bars
Serveis en quioscos, paradetes, barraques o altres locals similars, situats
en mercats o places, a l'aire lliure en la via pública o jardins
Serveis en quioscos, paradetes, barraques o altres locals similars, situats
en mercats o places, a l'aire lliure en la via pública o jardins
Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries
Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries
Sargit i reparació de roba
Salons de perruqueria i instituts de bellesa
Serveis de perruqueria d'home i dona
Salons i instituts de bellesa
Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de
fotocòpies
Serveis fotogràfics
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Relació d’activitats afectades que tinguin zona de degustació
1*644
1*6441
1*6442
1*6443
1*6444
1*6445
1*6446

Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis
Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis
Comerç al detall de pa, pans especials i brioixeria
Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria
Comerç al detall de gelats
Comerç al detall de bombons i caramels
Comerç al detall de masses fregides, amb cobertura, farcir o sense farcir,
patates fregides, productes d'aperitiu, fruita seca, llaminadures, preparats de
xocolata i begudes refrescants
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